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IMPOSSIBILITY OF DIALOGUE:
CORRESPONDENCE OF B. SPULER AND O. PRITSAK 
WITH THE KAZAN HISTORIANS-TURKOLOGISTS (1955)
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The file containing materials of correspondence of the professor of the Hamburg University  
Bernard Spuler and his post-graduate student Omeljan Pritsak with the Kazan historians apropos  
of monuments of the 13–14th centuries from territory of the Middle Volga region is stored in scien-
tific fund of Institute of archaeology of Academy of Sciences of Tatarstan Republic. In it key 
questions are mentioned which will become in future object of disputes and the certain termi-
nological different interpretations influencing the understanding not only linguistic, but also 
ethnocultural and ethnopolitical situation on the Middle Volga region as a whole. Questions and 
answers which were kept by this express discussion, are extremely important and indicative, as 
they show realities of the international coordination and possibility of the Soviet scientists from 
national republics to carry out contacts with the western colleagues. The example of this archival 
publication makes it clear that regional historians either didn’t have such a possibility in general, 
or they have been very limited.

Keywords: B. Spuler, O. Pritsak, N. F. Kalinin, Turkology, the Kazan school of archeology 
and Turkology, the international scientific communications, scientific cooperation, Bulgar ulus, 
Golden Horde, medieval Volga region, epigraphically monuments, Tatar epigraphic database of 
the 13–14th centuries 

невозможность Диалога:
ПереПиска Б. ШПулера и о. Прицака 
с казанскими историками-тюркологами (1955 г.)
Х. М. Абдуллин, И. Л. Измайлов

В научном фонде Института археологии Академии наук Республики Татарстан 
хранится дело1, содержащее материалы переписки профессора Гамбургского уни-
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верситета Бернарда Шпулера2 и его аспиранта Омельяна Прицака3 с казанскими 
историками по поводу эпиграфических памятников XIII–XIV вв. с территории 
Среднего Поволжья. В ней затрагиваются ключевые вопросы, которые и в дальней-
шем станут объектом споров и определенных терминологических разночтений, 
влияющих на понимание не только лингвистической, но и в целом этнокультурной 
и этнополитической ситуации в Среднем Поволжье. Вопросы и ответы, которые со-
хранила эта экспресс-дискуссия, показывают, насколько ограничены были возмож-
ности советских ученых из национальных республик в осуществлении контактов 
со своими западными коллегами.

Эта переписка представляет определенный интерес как с точки зрения изучения 
научных связей между европейскими и советскими учеными, так и понимания воз-
никающих на этом пути препятствий. 

Материалы дела (Приложение. Документы 1–5; илл. 1) [Переписка…] состоят из 
15 листов и содержат перевод письма Б. Шпулера и О. Прицака, сопроводительное 
письмо начальника Иностранного отдела Академии наук СССР. С. Г. Корнеева4, не-
сколько вариантов ответа на данное письмо, включая рукописный первоначальный 
вариант, а также окончательный вариант и копию, направленную в Академию наук, 
сопроводительное письмо заместителя председателя президиума Казанского фи-
лиала Академии наук СССР профессора Л. М. Миропольского5. Кроме рукописного 
варианта ответа, все остальные материалы представляют собой третьи или даже 
четвертые машинописные копии. Но все хорошо читаемые и понятные. При публи-
кации авторы сохранили стиль писем и написание, присущее документам.

Первое письмо (Приложение. Документы 2–3; илл. 2), адресованное “профес-
сору Юсупову” и датированное 9 августа 1955 г., пришло из Гамбургского универ-
ситета за подписью Б. Шпулера и О. Прицака. Очевидно, что реальное письмо было 
напечатано на бланке, от которого сохранились только вписанные от руки выход-
ные данные: слева – Universitat Hamburg. Seminar fur Geschichte und Kultur des Vor--
deren Orients (Университет Гамбурга. Семинар по изучению истории и культуры 
Переднего Востока), а справа – адрес университета и дата написания. В деле хра-
нится только перевод, который был прислан в Институт языка, литературы и исто-
рии Казанского филиала АН СССР (далее – ИЯЛИ КФАН СССР). Сам оригинал, 
очевидно, хранится в делах международного отдела АН СССР. 

В нем авторы письма, обращаясь к “профессору Г. В. Юсупову”, уведомляли, 
что «доцент нашего института д-р О. Притсак6 работает над болгарскими надпися-
ми 13–14 вв. Ему удалось м. пр.7 прочесть несколько фраз, писанных на “втором 
болгарском” языке, которые до сих пор не поддавались дешифровке, и он готовит 
сводную работу о надписях». Они формулируют вопросы к Академии наук СССР: 
“В связи с этим мы просили Академию Наук СССР прислать нам несколько работ /
или микрофильмы/, которые не имеются в Германии /в первую очередь Сборник /
Происхождение Волжских Татар, Казань 1948/”. Далее они излагают более спе-
циальные и профессиональные вопросы к советским коллегам: «Кроме того доцент 
д-р Притсак просил меня обратиться к Вам, как к лучшему знатоку болгарской и 
татарской эпиграфики с просьбой, подать ему следующие информации:

1.Проф. А. П. Смирнов пишет в своей работе “Волжские Булгары”, Москва 1951, 
57, что в Чишмах в уфимском районе был “найден камень с арабской надписью, 
гласящей, что здесь покоится Хусейн Бек, сын Измера Бека, 444 г. Хиджры /1052/”. 
К сожалению он не подает где эта надпись издана. Мы были бы Вам очень благодар-
ны, если бы Вы могли прислать нам фотографию /или микрофильм/ этой надписи.

2. Были-ли когда-нибудь изданы тексты копий надписей, сделанные П. А. Поно-
маревым, которыми пользовался И. Ф. Готвальд для своих переводов /ср. Изв. 
ОАИЭ, 10, 482, II, 336; 12, 76/. Можно было бы получить микрофильмы /или фото-
копии этих надписей?/
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3. В “Советской Этнографии”, 1946, кн. 3, на стр. 150 пишется м. пр. “Затем 
Н. Ф. Калинин приводит подробные данные об эпиграфических памятниках конца 
13–14 вв. /75 шт./…, обследованных археологическими экспедициями Казанского 
института. Демонстрируя ряд снимок…” Где были изданы эти надписи? Можно-ли 
было бы тоже получить их – микрофильмы или фотокопии?»

Интересны детали, которые сообщают авторы письма, говоря об организации 
исследований по данной теме. О. Прицак писал: “Для моей личной ориентации я 
/д-р П./ составил каталог надписей и их подробную библиографию. Не располагая – 
к сожалению – нужными материалами боюсь, что он очень неполный. Можно мне 
послать Вам копию этого каталога для просмотра и эвентуальных дополнений?” В 
конце он фактически предлагал не просто научную координацию, но сделать со-
вместную большую работу: “Что думаете насчет издания Corpus Inscriptionum Bul--
garicorum?” По сути дела, речь шла о работе, которая могла опередить свое время, 
заложить основы исследования, объединяющего европейские тюркологические 
традиции и материалы татарских эпиграфических памятников.

В этом письме поставлены два важных вопроса, касающиеся некоторых научных 
проблем, являющихся ключевыми для тюркологии. Первый связан с трактовкой во-
проса о том, чем являлись языковые особенности, выявленные на ряде поволжских 
эпиграфических памятников XIII–XIV вв., – диалектом единого булгарского языка 
либо отдельным языком. Вторая точка зрения в середине XX в. была не нова и на-
шла обоснование еще в трудах Х. Фейзханова. Вполне очевидно, Б. Шпулер пы-
тается сказать, что О. Прицак предложил свое прочтение нескольких надписей и 
выявил их некоторые языковые особенности, ускользавшие от внимания других 
тюркологов. Поэтому он и хочет узнать у казанских коллег, насколько они продви-
нулись в своих тюркологических исследованиях, согласовать свое понимание язы-
ковых процессов в средневековом Поволжье с мнением по этому поводу советских 
тюркологов.

Второй вопрос касался публикации свода всех мусульманских эпиграфических 
надписей с территории Среднего Поволжья. Из письма видно, с каким неимовер-
ным трудом приходилось зарубежным тюркологам буквально любыми способами 
добывать сведения о памятниках эпиграфики, черпая их из разнородных, отрывоч-
ных и часто случайных свидетельств. Очевидно, О. Прицак прекрасно осознавал, 
что изучение лингвистических особенностей поволжских эпиграфических памят-
ников по плохим фотографиям из отечественных дореволюционных и советских 
изданий является не очень хорошей идеей. Именно этим вызваны просьбы его, пе-
реданные через Б. Шпулера, прислать фотографии или микрофильмы новых или 
хорошо снятых старых объектов, о которых он узнал из трудов П. А. Пономарева и 
И. Ф. Готвальда8. При этом он обещает прислать свой вариант каталога, снабжен-
ный соответствующей библиографией. Поскольку в нашей стране подобного ката-
лога еще не было, но над ним активно работали Н. Ф. Калинин9 и Г. В. Юсупов10, то 
подобная научная кооперация могла бы помочь в ускорении разработки свода эпи-
графических памятников XIII–XV вв.

К сожалению, должного понимания эта инициатива не получила. И проблема не 
в косности и нежелании сотрудничать с западными коллегами. Археолог и эпигра-
фист старой школы с гимназическим образованием Н. Ф. Калинин прекрасно пони-
мал необходимость координации усилий различных научных школ и направлений. 
Но возможности его контактировать с зарубежными коллегами были весьма огра-
ниченными.

В этой переписке как в капле воды отразились все сложности взаимного обще-
ния, возникающие как у зарубежных гуманитариев, так и у их советских коллег. 
Они были не столько в разных подходах к теме, хотя и это было – слишком разные 
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сформировались в 1930–1940-е гг. научные школы, сколько в том, что общение 
было не прямым, а опосредовано целым рядом инстанций. Формально вся пере-
писка проходила через аппарат Академии наук СССР. Однако следует иметь в 
виду, что ее Иностранный отдел работал в ней только формально, а в действи-
тельности был подотчетен Комитету государственной безопасности при Совете 
Министров СССР. Само прохождение этого письма по инстанциям показывает, 
как осуществлялись контроль и цензура над международной перепиской в совет-
ской Академии наук.

За деловым “бумагооборотом”, если такое канцелярское определение возможно 
для характеристики переписки между учеными, видны сложности, которые испы-
тывали советские исследователи, вынужденные общаться со своими зарубежными 
коллегами через посредство чекистов из Иностранного отдела Академии наук. Про-
блема не только в медлительности подобного способа обмена информацией, но и в 
том, что она не оставляла никакой свободы для советских исследователей высказы-
вать свои мысли, обсуждать детали проблемы и строить гипотезы. Сухой канцеляр-
ский стиль и контроль за перепиской со стороны дирекции института, визировавшей 
все бумаги и, следовательно, отвечавшей за их благонадежность, не позволяли пи-
сать ничего, кроме шаблонных, казенных и политически выверенных фраз. Высшей 
инстанцией, санкционировавшей контакт с зарубежными специалистами, являлся 
Иностранный отдел, определявший тон и стиль писем, а также частоту и интенсив-
ность контактов. В данном случае мы можем точно сказать, что эти контакты не 
вылились ни во что существенное. Они явно мало помогли зарубежным тюрколо-
гам и не позволили отечественным специалистам понять важность затронутой в 
письме проблемы.

Завязать научный диалог, полемику мешали не только языковые проблемы или 
препоны, создаваемые органами безопасности государства. Самая существенная 
проблема заключалась в том, что ученые говорили не просто на разных языках 
(имеется в виду не немецкий, которым Н. Ф. Калинин, как выпускник досоветской 
гимназии, владел, несомненно, в достаточной мере, а язык науки), а в том, что мыс-
лили они в разных научных парадигмах. И данная переписка как раз показывает это 
достаточно отчетливо.

Очевидно, письмо поступило в систему Академии наук, где было переведено 
в Иностранном отделе. В Казань 23 августа оно было направлено на имя предсе-
дателя президиума Казанского филиала АН СССР академика А. Е. Арбузова11 
(Приложение. Документ 2). В деле сохранилась вторая или даже третья копия 
этого письма без подписи, а первый экземпляр на бланке Академии наук, по-
видимому, был возвращен обратно вместе с ответом. Не исключено, что на этой 
первой копии были подписи согласования документа, которые, как материалы “для 
служебного пользования”, в сохранившуюся в деле копию письма не попали. 
Письмо было подписано начальником Иностранного отдела Академии наук СССР 
С. Г. Корнеевым.

Видимо, ответ не был подготовлен сразу же по получении, поскольку Н. Ф. Ка-
линина не было в Казани. Он в это время выезжал в археологические экспедиции, а 
Г. В. Юсупов после защиты кандидатской диссертации был вынужден направиться 
на работу в Уфу, в Башкирский институт языка, литературы и истории Башкирско-
го филиала АН СССР. Поэтому это письмо, очевидно, стало предметом обсуждения 
лишь спустя почти месяц со дня получения в Казани. Сначала был набросан пред-
варительный текст, который, судя по почерку, был составлен Н. Ф. Калининым 
(Приложение. Документы 3–4; илл. 3).

В нем он подчеркнул, что работа над эпитафийными памятниками ведется и 
ИЯЛИ КФАН СССР “имеет в своем плане издание булгарских и казанско-татарских 
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надписей XIII–XVII вв.”. Всего, по данным этого письма, для первого издания со-
брано около 100 надписей, которые уже прочитаны некоей “эпиграфической комис-
сией” и “подготовлены”, очевидно, к изданию. Из него же следует, что готовящаяся 
публикация “Corpus inscriptionum bulgaricarum et tataricarum” должна стать первым 
томом целой библиотеки по этой теме.

Далее Н. Ф. Калинин сообщает, что работы Г. В. Юсупова, вышедшие в ежегод-
нике “Эпиграфика Востока”, являются частью его кандидатской диссертации. Со-
ответственно между строк читалось: руководство института не в праве распоря-
жаться текстами будущей монографии и высылать ее текст за рубеж, предлагая 
набраться терпения и ждать выхода этой работы из печати, а автореферат его дис-
сертации любезно направляет авторам письма.

Примерно таким же был ответ на вопрос о месте издания надписи, найденной 
А. П. Смирновым12 в Чишминском районе Башкирской АССР, и возможности пе-
реслать ее фотографию или микрофильм статьи. Авторы, снимая с себя ответствен-
ность, сообщают, что “запросили проф. А. П. Смирнова” и он “обещал выслать от-
вет в сентябре месяце”. Интересно, что в первоначальном тексте стояло более 
конкретно – “в начале сентября”. Очевидно, Н. Ф. Калинин, посетив А. П. Смирно-
ва на раскопках Болгарского городища, передал ему просьбу авторов письма, и он 
ответил, что сможет подготовить ответ только после возвращения из экспедиции. 
Но при редактировании письма эта определенная фраза была подправлена на бо-
лее неопределенную “в сентябре месяце”. Тем самым авторы письма – директор 
ИЯЛИ КФАН СССР М. К. Мухарямов и руководитель археологической группы 
Н. Ф. Калинин – сняли с себя ответственность за своевременность ответа А. П. Смир-
нова и ясно дали понять, что не отвечают за коммуникацию с московским археоло-
гом и что его ответ может затянуться на неопределенное время.

По существу вопросов, осторожно поставленных в письме, Н. Ф. Калинин дает 
вполне внятные и определенные ответы. Главным теоретико-методологическим 
противоречием между школами казанской и европейской тюркологии было пони-
мание сути зафиксированных в эпитафиях с территории Волго-Уральского региона 
языковых явлений. О. Прицак, как и многие другие современные тюркологи, вслед 
за Н. Ашмариным, считал, что эти памятники отражают существование тюркских 
языков двух типов – один р-язык (предок чувашского) и з-язык (предок кыпчакско-
го или старотатарского). Это отчетливо понимал Н. Ф. Калинин. Поэтому в ответе 
института прямо пишется: «Булгарский язык мы считаем одним13, поэтому не по-
нимаем выражение вашего письма: “второй болгарский язык”. Булгарский язык 
проявляется в эпиграфике одновременно в двух диалектах и, обычно, в двух сти-
лях, но он единый и является основой современного казанско-татарского языка, в 
котором тоже имеются диалекты»14.

Очевидно, это ключевая фраза письма и самый содержательный отрывок из него. 
За этими словами скрыта драматическая история, полная научных дискуссий, идео-
логических ограничений и вполне реальных репрессий. В научном плане за ней 
стоит конкретная парадигма, развивавшаяся в советской казанской тюркологии и 
являющаяся отправной точкой для формирования булгаро-татарской концепции 
истории татарского народа [подробнее см.: Исхаков, Измайлов 2001, 41–100].

Данную точку зрения сам Н. Ф. Калинин высказывал за десять лет до описы-
ваемых событий в своем выступлении на сессии Отделения истории и философии 
АН СССР, посвященной происхождению татарского народа и состоявшейся 25–
26 апреля 1946 г. Он подчеркивал, что эпиграфические памятники фиксируют не 
два разных языка, а один, но с двумя разными “стилями оформления”. При этом в 
виде гипотезы, подтверждающей это утверждение, высказывал предположение, что 
“богато оформленные каменные плиты с каллиграфическим шрифтом, с текстами 
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на арабском языке и со словами, родственными казанско-татарскому языку, при-
надлежали… верхушке булгарского феодального общества… в значительной сте-
пени арабизированного и пользовавшегося литературным языком того времени, 
каковым для нижнего и среднего Поволжья XIII–XIV века может считаться 
тюрко-кипчакский язык с сильными элементами арабизма” [Калинин 1948, 104]. 
Эпитафии “второго стиля” с “чувашизмами” и упрощенной куфической традици-
онной графикой Н. Ф. Калинин связывал с “остальным населением булгарского 
государства” – “купцами, ремесленниками, менее знатными феодалами” [Кали-
нин 1948, 104].

В общих чертах такую точку зрения отстаивали, с некоторыми оговорками, ка-
занские тюркологи, считавшие, что булгарский язык, представленный текстами 
эпитафий, являлся ранней стадией развития современного татарского языка [см.: 
Заляй 1948, 81–89]. Но такой констатации недостаточно, чтобы представить всю 
остроту и важность этой проблемы. Научная этика и объективность исследователей 
в данном вопросе играли малозначимую роль. С позиции современности вообще 
сложно понять, насколько сами советские тюркологи верили в эту языковую карти-
ну прошлого, поскольку корень ее скрывался в экстранаучных обстоятельствах, а 
именно в политическом диктате руководства страны над наукой, где языкознание 
являлось только одним из рубежей идеологической войны.

Подобная точка зрения утверждалась в научном сообществе не в результате 
дискуссии, а была установлена партийными чиновниками и московскими учены-
ми, которые корректировали свои взгляды в соответствии с последними указания-
ми партии и правительства. В данном случае единственной указующей директивой 
были Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. “О состоянии и мерах улучше-
ния массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной орга-
низации” и последовавшее за ним постановление Татарского обкома ВКП(б) от 
6 октября 1944 г., где были сформулированы задачи для историков. В нем было ка-
тегорически указано, что “Грубейшей ошибкой института (имеется в виду ИЯЛИ 
КФАН СССР. – Х. А., И. И.) является полное отождествление истории Золотой Орды 
с историей современного татарского народа”, при этом Бюро Обкома подчеркнуло: 
“ошибки института, выразившиеся в приукрашивании Золотой Орды, в полном иг-
норировании ее агрессивной сущности, в антинаучной характеристике Золотой 
Орды, как родины татарского народа… являются националистическими ошибками 
и направлены против укрепления дружбы между русским и татарским народами”15. 
Поскольку период Золотой Орды подлежал полному исключению из прошлого та-
тарского народа, то его место должно было занять Булгарское государство, а бул-
гарский период предлагалось сделать приоритетным в изучении истории татар. В 
соответствии с этими партийными указаниями начали действовать гуманитарии, 
подгоняя свои материалы под прокрустово ложе партийных указаний. Относитель-
но этнической истории фокус интересов историков, археологов и лингвистов сме-
стился на булгарский период, который с этого времени стал центральным и 
поворотным моментом татарской истории [Измайлов 1996, 96–101].

Относительно истории языка это имело те же практические последствия. Со 
времени этого Постановления ЦК ВКП(б) и последовавшей за ним академической 
сессии 1946 г. именно булгарский язык, понимаемый как кыпчакский (з-язык), 
был признан субстратной основой языка современных татар, а различные языко-
вые явления, которые не вписывались в эту лингвистическую теорию, или игно-
рировались, или объявлялись диалектами, не имевшими серьезного значения для 
генерального развития татарского языка. Игнорировалось, в частности, то, что в ко-
личественном отношении эпитафий с “диалектными” особенностями (язык р-типа) 
для первой половины XIV в. было гораздо больше, чем с нормативным языком 
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кыпчакского типа (з-язык). Попытки объяснить эти диалектные различия и стили 
оформления надгробных камней социальным статусом умерших оказались сомни-
тельными, поскольку никаких подобных социально-языковых различий при деталь-
ном анализе большой совокупности памятников выявить не удалось [Мухаметшин 
2008, 5–44].

Истинность этой гипотезы утверждалась, как говорилось выше, не в ходе науч-
ной дискуссии, а директивно. “Научная” сессия являлась, на наш взгляд, только 
внешним антуражем, призванным придать флер учености партийным директивам о 
том, как следует понимать узкоспециальную проблему в свете руководящих указа-
ний ЦК ВКП(б). Этим и занимались гуманитарии, собравшиеся на сессии в отделе-
нии истории и философии АН СССР в апреле 1946 г. С этого момента выработанная 
концепция происхождения татарского народа и его языка приобрела статус не толь-
ко главенствующей, но и единственно верной. В этой связи Н. Ф. Калинин не мог 
написать ничего другого в ответном письме. Возможно, он даже боялся, что пере-
писка продолжится и ему придется полемизировать по вопросам, которые в совет-
ской науке обсуждению не подлежали.

Ко времени этой переписки тюрколог Г. В. Юсупов, собравший и проанализи-
ровавший значительный комплекс эпиграфических памятников, завершил свою 
кандидатскую диссертацию, которая позднее была издана в качестве монографии 
[Юсупов 1960]. В целом, автор следовал общей концепции, утвержденной на сес-
сии по происхождению татарского народа в 1946 г. Основным языком населения 
Булгарии и Среднего Поволжья периода Золотой Орды им объявлялся з-язык (по-
волжский тюрки), а другие языки – его диалектами.

С теорией единства булгарского языка с некоторыми диалектами, ставшего в 
дальнейшем современным татарским языком, произошло то же, что и со всеми по-
добными теориями. Единственно верная и не требовавшая доказательств в 40-е гг. 
XX в., она при соприкосновении с современными научными теориями и конкрет-
ным лингвистическим материалом стала рассыпаться. Концептуальная строгость и 
непротиворечивость, присущие этой гипотезе в условиях советской парадигмы 
исторического языкознания, оказались несостоятельными при соприкосновении с 
мировой наукой. Уже в конце 1970-х гг. она была пересмотрена в соответствии с 
новым анализом комплекса материалов и современными методиками анализа язы-
ковых явлений [Хакимзянов 1978; 1987]. В современных условиях российская нау-
ка вернулась к трактовкам, распространенным в мировой науке и открытым для 
полемики в рамках науки.

На момент рассматриваемой переписки у сторон не только не было поля и науч-
ного аппарата для дискуссии, но и сам научный процесс виделся ими совершенно 
различно. Неудивительно, что Н. Ф. Калинин в институтском ответе прямо пишет: 
«Булгарский язык мы считаем одним, поэтому не понимаем выражение вашего 
письма: “второй болгарский язык”». Очевидно, что он действительно не понимал 
сути проблемы, находясь в разряженном воздухе советской науки, где уже отвыкли 
от дискуссий и привыкли к определенности, за которой стояла идеологическая 
ортодоксия. Почвы для диспута просто не было, поскольку авторы писем с вопро-
сами и ответами существовали в разных и непересекающихся научных плоскостях. 
С одной стороны, это стремление к открытой дискуссии и утверждению истины 
посредством споров, а с другой – следование утвержденным штампам, которые ни-
какой дискуссии не предполагали, поскольку являлись аксиомами, не подлежащи-
ми обсуждению. Идеологические запреты в науке продолжали существовать как 
руководство к действию со стороны партийных и иных внутренних органов власти, 
отравляя своим существованием гуманитарную науку, лишая ее возможности раз-
виваться и поддерживать международные связи.
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Иными словами, на материалах данной условной переписки мы, как в капле 
воды, видим целый ряд проблем, свойственных советской науке, и ее неспособ-
ность существовать в конкурентной среде, вырабатывать и защищать свои научные 
концепции. Если для естественнонаучных дисциплин подобный контакт был воз-
можен в силу универсальности и унифицированности языка науки (за исключением 
некоторых идеологизированных направлений, таких как генетика или киберне-
тика), то для гуманитариев любые дискуссии являлись своего рода культурным 
шоком. Страна еще не отошла от кошмара прямого террора и идеологических ре-
прессий. В этих условиях попытка завязать диалог со стороны немецкой школы 
тюркологии натолкнулась на настороженность и непонимание. И это еще мягко 
сказано. Очевидно, что любые попытки завязать контакты с западными учеными 
или вступить с ними в диалог могли стать поводом для репрессий. Подобный дамо-
клов меч идеологического взыскания и угрозы репрессий висел практически надо 
всеми гуманитариями.

Власти, включая те, что отвечали за чистоту идеологии, видимо, также пребыва-
ли в некоторой прострации, пропустив в Казань это письмо, позволившее раскрыть 
некоторые стороны существования советской науки. Переписка, пусть и весьма 
скоротечная, может быть весьма полезна для понимания функционирования самой 
системы гуманитарных наук в СССР, что лучше всего видно на примере контактов 
с западными учеными.

Итогом данной переписки стал фактически полный на многие десятилетия раз-
рыв связей казанских ученых с мировой наукой, что весьма пагубно сказалось на 
уровне отечественных исследований, предопределив отставание от современных 
концепций и методик в гуманитарных науках. Разумеется, это не вина, а беда отече-
ственных ученых. Между тем О. Прицак написал и издал серьезный научный труд 
по булгарскому языку [Pritsak 1955], став зачинателем современного изучения этой 
проблемы на новом материале. В дальнейшем он стал одним из ведущих западных 
тюркологов, преподавал в ведущих вузах Европы и США, включая Гарвард, где 
позднее основал Институт украинских исследований, издавал журналы по тюрк-
ской истории и лингвистике.

К счастью для мировой науки, неудачная попытка расширить источниковедче-
ские возможности тюркологии за счет новых материалов из Татарстана не стала 
препятствием для написания серьезной научной работы, но серьезно повлияла на 
ее выводы, утвердившиеся в мировой тюркологии. Попытки, предпринятые татар-
скими тюркологами и гуманитариями в последние десятилетия XX в., пока не при-
вели к изменению устоявшихся взглядов относительно того, что в эпитафийных 
памятниках мы имеем дело с двумя разными языками, наименование одного из ко-
торых “булгарским” или “прачувашским” лишь затрудняет понимание языковых 
процессов на территории Волго-Уральского региона в эпоху Средневековья [Ха-
кимзянов, Измайлов 2006, 621–628].

Нельзя исключить возможности, что активные международные связи и контак-
ты, завяжись они в 1955 г., могли бы повлиять на формирование этих представле-
ний в мировой науке. В этом состоит ирония истории – автаркия научных школ, 
изоляция от мировых тенденций сохраняют и консервируют их парадигму, но толь-
ко на то время, пока они не столкнулись с конкуренцией других парадигм, которые 
неизбежно разрушат их монополию на объяснение научных явлений. Крах их, не-
сомненно, становится трагедией для многих специалистов, привыкших к схематич-
ным и банальным процедурам и концепциям. Крах советской гуманитарной науки, 
произошедший на рубеже веков, тому ярчайший пример.
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Приложение

Документ 1
816

Universitat Hamburg
fur Geschichte und Kultur
des Vorderen Orients

Hamburg
9-го августа 1955 г.

Grindelhof.
Fernsprecher 441071

app. 755
г. Казань
Филиал Академии Наук СССР 
Профессору Г. В. Юсупову

Многоуважаемый Господин Профессор,
доцент нашего института д-р О. Притсак работает над болгарскими надписями 

13–14 вв. Ему удалось м. пр. прочесть несколько фраз, писанных на “втором бол-
гарском” языке, которые до сих пор не поддавались дешифровке, и он готовит свод-
ную работу о надписях.

В связи с этим мы просили Академию Наук СССР прислать нам несколько работ 
/или микрофильмы/, которые не имеются в Германии /в первую очередь Сборник 
Происхождение Волжских Татар, Казань 1948/.

Кроме того доцент д-р Притсак просил меня обратиться к Вам, как к лучшему 
знатоку болгарской и татарской эпиграфики с просьбой, подать ему следующие ин-
формации:

1. Проф. А. П. Смирнов пишет в своей работе “Волжские Булгары”, Москва 
1951, 57, что в Чишмах в уфимском районе был “найден камень с арабской над-
писью, гласящей, что здесь покоится Хусейн Бек, сын Измера Беда, 444 г. Хиджры 
/1052/”. К сожалению он не подает где эта надпись издана. Мы были бы Вам очень 
благодарны, если бы Вы могли прислать нам фотографию /или микрофильм/ этой 
надписи.

2. Были-ли когда-нибудь изданы тексты копий надписей, сделанные П. А. Поно-
маревым, которыми пользовался И. Ф. Готвальд для своих переводов /ср. Изв. 
ОАИЭ, 10, 482, II, 336; 12, 76/. Можно было бы получить микрофильмы /или фото-
копии этих надписей?/

3. В “Советской Этнографии”, 1946, кн. 3, на стр. 150 пишется м. пр. “Затем 
Н. Ф. Калинин приводит подробные данные об эпиграфических памятниках конца 
13–14 вв. /75 шт/..., обследованных археологическими экспедициями Казанского 
института. Демонстрируя ряд снимок...” Где были изданы эти надписи? Можно-ли 
было бы тоже получить их микрофильмы или фотокопии?

4. Для моей личной ориентации я /д-р П./ составил каталог надписей и их под-
робную библиографию. Не располагая – к сожалению – нужными материалами 
боюсь, что он очень неполный. Можно мне послать Вам копию этого каталога для 
просмотра и эвентуальных дополнений?

5. Что думаете на счет издания Corpus Inscriptionum Bulgaricorum?17

Ожидая Вашего скорого ответа остаюсь с глубоким почтением
проф. д-р Б. Шпулер
Директор п.п. gt. O. Pritsak
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Документ 2
7

АКАДЕМИЯ НАУК
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Иностранный отдел
“23” августа 1955 г.
№ 46-МК/280
Москва, В-71, Б. Калужская, 14
Коммутатор В-2-00-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК

СССР
академику Арбузову А. Е.

Направляем Вам письмо проф. Б. Шпулера
/Гамбургский университет/ для передачи проф. Юсупову Г. В.

Приложение: на 1 листе.
Начальник Иностранного отдела

                              Академии наук СССР             С. Г. Корнеев

Документ 3
14

Казанский Филиал                                                                                   Казань  …  1955
Академии наук СССР
Институт языка, литературы
и истории

Ул. Лобачевского, д. 2/31
______________________________________________________________

Гамбургский университет. Семинар по изучению истории и культуры Переднего 
Востока. Профессору 
Б. Шпулеру и доценту О. Притсаку.

Многоуважаемые господа, 
институт /языка, литературы и истории КФАН18/ получил ваше письмо от 

9 августа, адресованное работавшему у нас аспиранту Г. В. Юсупову. 
Так как Г. В. Юсупов в настоящее время у нас не работает, а круг вопросов, 

вами запрашиваемых, относится к тематике нашего института, то мы на них 
отвечаем.

1. Институт имеет в своем плане издание булгарских и казанско-татарских 
надписей XIII–XVII вв., составляющих единую линию развития. В текущем году бу-
дет издан первый том этого издания, которое может быть названо Corpus 
Inscriptionum Bulgarcorum et Tartaricorum. В этот том войдет около 100 №№ эпи-
графических материалов XIII–XIV вв., уже подготовленных, собранных и прочтен-
ных нашей комиссией.

2. Работы Г. В. Юсупова, напечатанные в “Эпиграфике Востока” являются ча-
стью его работы, составившей кандидатскую диссертацию. [Автореферат ее – 
посылаем.]
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3. Сведения о работе эпиграфической комиссии КФАН можно найти в сборнике 
“Происхождение казанских татар”, 1948 в статье Н. Ф. Калинина (председателя 
названной комиссии). Здесь изданы шесть надписей и впервые проведена классифи-
кация надписей, деление их на два стиля, в основе которых лежат диалектологи-
ческие особенности булгарского языка.

4. Булгарский язык мы считаем одним, поэтому не понимаем выражение вашего 
письма: “второй булгарский язык”. Булгарский язык проявляется в эпиграфике од-
новременно в двух диалектах и, обычно, в двух стилях, но он единый и является 
основой современного казанско-татарского языка, в котором, тоже имеются диа-
лекты.

15
5. Копию каталога, составленного доктором Притсаком, просим прислать по 

нашему адресу. Мы с удовольствием просмотрим его и сделаем возможные указа-
ния.

6. Посылаем вам следующие издания: сборник:
– “Происхождение казанских татар” Казань, 1948.
– Автореферат Г. В. Юсупова. Уфа.
– Автореферат Л. З. Залялетдинова.
– История Татарской АССР, т. I, на правах рукописи.

7. Мы запросили проф. А. П. Смирнова ответ на 1-ый ваш вопрос. Он обещал 
выслать ответ в начале сентября месяца.

8. О копиях П. А. Пономарева можем сообщить, что они не были изданы. 
                 Миропольский19

Директор ИЯЛИ                                                                                             Мухарямов.
Ст. н. сотр.                                                                                                     Н. Калинин.
Ст. н. сотр.                                                                                                          Л. Заляй.

Документ 4
 5

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
казанскиЙ Филиал

ИНСТИТУТ ЯЗыКА, ЛИТЕРАТУРы и ИСТОРИИ

№ 355/16/12               14 сентября 1955 г.

ГАМБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Семинар по изучению истории и культуры Переднего Востока

Профессору Б. ШПУЛЕРУ и доценту О. ПРИТСАКУ20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Многоуважаемые господа!
Институт языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР 

получил ваше письмо от 9 августа, адресованное работавшему у нас аспиранту 
Г. В. Юсупову. Так-как Г. В. Юсупов в настоящее время у нас не работает, а круг 
вопросов, вами затрагиваемых, относится к тематике нашего Института, то мы на 
них отвечаем.
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1. Институт имеет в своем плане издание булгарских и казанско-татарских над-
писей XIII–ХVII вв., составляющих единую линию развития. В текущем году будет 
издан первый том этого издания, который может быть назван “Corpus inscriptionum 
bulgaricarum et tartaricarum”. В этот том войдет около 100 №№ эпиграфических ма-
териалов XIII–ХIV вв., уже подготовленных, собранных и прочтенных вашей ко-
миссией.

2. Работы Г. В. Юсупова, напечатанные в “Эпиграфике Востока” является ча-
стью его работы, составившей кандидатскую диссертацию.

3. Сведения о работе эпиграфической комиссии Казанского филиала Академии 
наук СССР можно найти в сборнике “Происхождение казанских татар”, 1948 г., в 
статье Н. Ф. Калинина /председателя названной комиссии/. Здесь изданы шесть 
надписей и впервые проведена классификация надписей, деление их на два стиля, в 
основе которых лежат диалектологические особенности булгарского языка.

4. Булгарский язык мы считаем одним, поэтому не понимаем выражение вашего 
письма: “второй болгарский язык”. Булгарский язык проявляется в эпиграфике одно-
временно в двух диалектах и, обычно, в двух стилях, но он единый и является осно-
вой современного казанско-татарского языка, в котором тоже имеются диалекты.

5. Копию каталога, составленного доктором Притсаком, просим прислать по на-
шему адресу. Мы с удовольствием просмотрим его и сделаем возможные указания.

6. Посылаем вам сборник “Происхождение казанских татар”, Казань, 1948 г.
7. Мы запросили проф. А.П. Смирнова ответ на первый Ваш вопрос. Он обещал 

выслать ответ в сентябре месяце.
8. О копиях П. А. Пономарева можем сообщить, что они не были изданы.

Ученый секретарь Института
языка, литературы и истории КФАН CCCP
кандидат исторических наук                        ПОДПИСЬ                    М. К. Мухарямов/
Руководитель археол. группы
кандидат исторических наук –                    ПОДПИСЬ                         /Н. Ф. Калинин/

Документ 5
2

365/ 14 сентября 1955
Москва, Б. Калужская, 14

В ИНОСТРАННыЙ ОТДЕЛ ПРЕЗИДИУМА АН СССР
тов. КОРНЕЕВУ С. Г.

на в/№ 46-мк/280 от 23 августа с.г.

В Казанский филиал АН СССР в адрес бывшего вашего аспиранта Г. Б. Юсупо-
ва /ныне работающего в Институте языка, литературы и истории Башкирского фи-
лиала АН СССР/ обратился с письмом гамбургский профессор Б. Шпулер. В его 
письме подняты некоторые вопросы о булгарских надписях XIII–XIV вв.

При сем препровождаем на Ваше усмотрение ответ Института языка, литерату-
ры и истории нашего филиала на письмо проф. Б. Шпулера, книгу “Происхождение 
казанских татар” для пересылки профессору Шпулеру и копию его письма.
Заместитель Председателя
Президиума Казанского филиала АН СССР
профессор –                                                                                   /Л. М. Миропольский/
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1 Переписка института с профессором Гамбургского университета Б. Шпулером и до-
центом О. Притсак по вопросу Булгарских надписей XIII–XIV вв. (сентябрь 1955 г.) / Науч-
ный фонд Музея археологии РТ Института археологии АН РТ. Ф. 5. Оп. 24. Д. 125. № 633. 
15 с.

2 Шпулер Бертольд (1911–1990) – историк, востоковед. Окончил гуманитарную гимна-
зию им. Бисмарка (1930), учился в Гейдельбергском (1931–1932), Гамбургском (1932), 
Мюнхенском (1933), Бреславском (1933–1935) университетах. В 1938 защитил докторскую 
диссертацию “Монголы в Иране”. В 1945–1948 зав. кафедрой ориенталистики в Геттинген-
ском, 1948–1980 – в Гамбургском университетах. Автор трудов: Die Mongolen in Iran. Poli--
tik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220–1350. Hinrichs, Leipzig, 1939; Idel-Ural. Völker 
und Staaten zwischen Wolga und Ural. O. Stollberg, Berlin, 1942; Die Goldene Horde. Die Mon-
golen in Russland. 1223–1502. Leipzig, 1943. (2 изд. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965). 
Рус. пер.: Шпулер Б. Золотая Орда. Монголы в России. 1223–1502 гг. Пер. с немец. яз. и 
коммент. М. С. Гатина. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016.

3 Прицак Омельян Иосифович (1919–2006) – американский историк-востоковед, профес-
сор-эмерит Гарвардского университета, основатель и первый директор (1973–1989) Гар-
вардского института украинских исследований, заграничный член Национальной Академии 
наук Украины (НАНУ), основатель, первый директор (1991–1998) и почетный директор 
(1998–2006) Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины. Продолжатель 
традиции украинской национальной школы М. Грушевского. Ученик А. Крымского. Дей-
ствительный член Турецкой академии языка, Национальной академии наук и искусств 
США, Латвийской академии, иностранный член НАНУ (с 1990) и др. Основной областью 
его исследований являлись язык и история тюркских народов Евразии – волжских булгар, 
дунайских болгар, хазар, печенегов, кыпчаков, а также ранний период Древнерусского го-
сударства, изучение восточных источников, касающихся его истории. Автор трудов: Die 
bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren (Ural-Altaische Bibliothek. 1) Wies--
baden, 1955; The origin of Rus’. Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for 
the Harvard Ukrainian Research Institute, 1981; Studies in medieval Eurasian history. London: 
Variorum Reprints, 1981; On the writing of history in Kievan Rus. Cambridge, Mass.: Ukrainian 
Studies Fund, Harvard Univ., 1980; Голб Н., Прицак О. Хазаро-еврейские документы Х в. 
Науч. ред., послесловие и коммент. В. Я. Петрухина. Москва – Иерусалим: Гешарим, 1997. 
О нем: Домбровський О. Пам’яті Омеляна Пріцака (Спогади) // Український історик. 2006. 
Т. XLIII, 1–3. С. 228–237; Flier M. S. Omeljan Pritsak 7 April 1919 – 29 May 2006 // Harvard 
Ukrainian Studies. 2004–2005. Vol. 27, No. 1/4. P. 11–12. 

4 Корнеев Степан Гаврилович (1912–2003) – заместитель заведующего Международным 
отделом ВЦСПС, начальник Управления внешних сношений АН СССР. Полковник КГБ 
СССР. Автор монографий: Научные связи Академии наук СССР со странами Азии и Афри-
ки. М.: Наука, 1976; Советские ученые – почетные члены научных организаций зарубеж-
ных стран. 3-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1990. Один из составителей многотомного труда 
“Н. И. Вавилов. Научное наследие в письмах: Международная переписка. T. I–VI. М.: Нау-
ка, 1994–2003”.

5 Миропольский Леонид Михайлович (1896–1965) – геолог, доктор геолого-минералогичес-
ких наук (1936), профессор (1934), заслуженный деятель науки и техники ТАССР, РСФСР 
(1945, 1947). Окончил Казанский университет (1919), работал там же, директор Геолого-
минералогического института (1931), зав. кафедрой минералогии и петрографии (1931–
1965), проректор (1944–1946). С 1945 в Казанском филиале АН СССР: директор Геологиче-
ского института (1945–1964), зам. председателя президиума (1945–1949). Труды по 
минералогии, литологии, геохимии минералов, горных пород и полезных ископаемых 
Урало-Поволжья.

6 Так в тексте.
7 Сокращение – между прочим.
8 Готвальд Иосиф Федорович (1813–1897) – известный ориенталист, профессор арабско-

го и персидского языков. Окончил Бреславский университет (1836). С 1838 в России. Рабо-
тал в Императорской публичной библиотеке (1841–1849), участвовал в трудах учрежденного 
при втором отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии комитета 
для составления свода мусульманских узаконений (1846–1849). С 1849 ординарный про-
фессор арабского и персидского языков Казанского университета, с 1850 библиотекарь 
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университета. В 1855 при перемещении в Санкт-Петербургский университет Разряда вос-
точной словесности оставлен внештатным профессором, оставшись и в должности библио-
текаря и цензора восточных книг. В 1855 принял российское подданство. В 1857–1884 
начальник университетской типографии. В 1859–1862 временный преподаватель англий-
ского языка. В 1860–1875 Казанский отдельный цензор. Член-корреспондент Петербург-
ской академии наук (1870). В 1895 избран почетным членом Казанского университета. В 
1897 уволен по болезни от службы. Завещал Казанскому университету свою библиотеку и 
собрание рукописей. 

9 Калинин Николай Филиппович (1888–1959) – археолог, музейный работник, педагог, 
кандидат исторических наук (1947). Заслуженный деятель науки Татар. АССР (1944). Окон-
чил историко-филологический факультет Казанского университета (1910), преподавал в 
учебных заведениях Царевококшайска, Симбирска, Тетюшей, Мариуполя, Казани. В 1924–
1944 заведовал историко-археологическим отделом Центрального (государственного) музея 
Татарской АССР, в 1944–1959 работал в Институте языка, литературы и истории Казанско-
го филиала АН СССР, одновременно в 1941–1957 преподавал в Казанском государственном 
университете. Круг научных интересов – археология, история и культура Волжской Бул-
гарии и Казани; вопросы этногенеза народов Поволжья. В 1938 участвовал в экспедиции 
А. П. Смирнова в Болгаре. В 1945–1952 руководил археологической экспедицией КФАН 
СССР, обследовавшей 447 памятников от эпохи палеолита до позднего Средневековья. Вы-
делил приказанскую культуру (совместно с А. Х. Халиковым). С 1923 одним из первых 
проводил археологические исследования в Казани. Основные труды: Казань. 2-е изд. Казань: 
Татар. кн. изд-во, 1955. О нем см.: Гимади Х. Г. Н. Ф. Калинин [Некролог] // Советская ар-
хеология. 1960. № 2; Ситдиков А. Г., Старостин П. Н. Николай Филиппович Калинин 
(1888–1959). Казань: Изд-во КГУ, 2002.

10 Юсупов Гарун Валеевич (1914–1968) – тюрколог, этнограф, эпиграфист, кандидат фи-
лологических наук (1952). Окончил географический факультет Казанского университета 
(1941). Участник Второй мировой войны. В 1946–1949 заведующий этнографическим му-
зеем Казанского университета. С 1952 в Институте истории, языка и литературы Башкир-
ского филиала АН СССР. С 1958 в Институте языка, литературы и истории КФАН СССР. 
Основные труды по булгарской и татарской эпиграфике: Введение в булгаро-татарскую 
эпиграфику. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. О нем см.: Мухаметшин Д. Г. Г. В. Юсупов и 
проблемы татарской эпиграфики // Поволжская археология. 2014. № 4. С. 154–177.

11 Арбузов Александр Ермингельдович (1877–1968) – академик, создатель Казанской хи-
мической школы фосфороргаников. Окончил Казанский университет (1900). С 1901 – асси-
стент, а с 1906 – профессор института сельского хозяйства и лесоводства в городе Ново-
Александрия (Польша). С 1911 – профессор Казанского университета. В разные годы был 
деканом физико-математического факультета Казанского университета, заведующим кафе-
дрой органической химии Казанского химико-технологического института, возглавлял соз-
данные по его инициативе научно-исследовательский химический институт им. А. М. Бут-
лерова Казанского университета (1929), Казанский филиал АН СССР (1945). По его 
инициативе в Казани был создан институт органической и физической химии АН СССР 
(1965), носящий ныне его имя.

12 Смирнов Алексей Петрович (1899–1974) – советский историк и археолог, специалист в 
области финно-угорской и булгарской археологии. Доктор исторических наук (1944), про-
фессор Московского государственного университета (1951). Заместитель директора Госу-
дарственного исторического музея и Института археологии Академии наук СССР. Окончил 
реальное училище в 1916 году, после чего был призван в армию. В 1924–1937 руководил 
работами археологических экспедиций в Московской и Ивановской областях, Краснодар-
ском крае (Фанагория), в Коми и Удмуртии (городища Иднакар, Сабанчикар, Дондыкар, 
Кушманское, могильники Бигер-Шай, Вужшай, Чемшай). С 1933 руководитель Суварской 
археологической экспедиции. С 1938 возглавил полевые работы в городе Болгар, ставшие 
основой для известных работ по Волжской Булгарии и Улусе Джучи. С 1957 они разрос-
лись до Поволжской археологической экспедиции, которая начала регулярные исследова-
ния нижневолжских золотоордынских городов (с 1959).

13 Подчеркнуто от руки в тексте письма.
14 Переписка института с профессором Гамбургского университета Б. Шпулером и до-

центом О. Притсак по вопросу Булгарских надписей… Л. 6.
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15 Измайлов И. Л. “Не дано марксистской оценки Золотой Орде” // Гасырлар авазы – Эхо 
веков. 1996. № 3/4. С. 102.

16 Здесь и далее в правом углу простым карандашом указан номер страницы в деле. Но-
мера идут не по порядку, поскольку в дело собраны случайным образом.

17 Название вписано от руки.
18 Дописано от руки позднее.
19 Подписано позднее от руки, другим почерком.
20 Поверх шапки идет размашистая подпись синим карандашом: Черновой вариант про-

читан. 13/IX 55. Л. М. Миропольским.

иллюстрации

Илл. 1. Обложка дела, содержащего материалы переписки
профессора Гамбургского университета Бернарда Шпулера

и его аспиранта Омельяна Прицака с казанскими историками
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Илл. 2. Письмо Б. Шпулера и О. Прицака
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Илл. 3. Ответ казанских историков на письмо Б. Шпулера и О. Прицака
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Илл. 6. Н. Ф. Калинин Илл. 7. Г. В. Юсупов

Илл. 4. Б. Шпулер Илл. 5. О. Прицак
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Х. М. Абдуллін, І. Л. Ізмайлов
неможливість Діалогу: листування Б. ШПулера і о. Пріцака

з казанськими істориками-тюркологами (1955 р.)
У науковому фонді Інституту археології Академії наук Республіки Татарстан зберігається 

справа, що містить матеріали листування професора Гамбурзького університету Бернарда 
Шпулера та його аспіранта Омеляна Пріцака з казанськими істориками з приводу епігра-
фічних пам’яток XIII–XIV ст. з території Середнього Поволжя. У ній порушуються ключові 
питання, які й надалі будуть об’єктом суперечок і певних термінологічних різночитань, що 
впливають на розуміння не тільки лінгвістичної, а й у цілому етнокультурної та етнополі-
тичної ситуації в Середньому Поволжі. Питання і відповіді, які зберегла ця експрес-диску-
сія, надзвичайно важливі й показові, оскільки демонструють реалії міжнародної координації 
та можливості радянських учених з національних республік контактувати зі своїми захід-
ними колегами. Приклад цієї архівної публікації ясно показує, що такої можливості в регіо-
нальних істориків або не було взагалі, або вони були дуже обмежені.

ключові слова: Б. Шпулер, О. Пріцак, Н. Ф. Калінін, казанська школа археології та тюр-
кології, міжнародні наукові зв’язки, наукова кооперація, Булгарський улус, Золота Орда, се-
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невозможность Диалога: ПереПиска Б. ШПулера и о. Прицака

с казанскими историками-тюркологами (1955 г.)
В научном фонде Института археологии Академии наук Республики Татарстан хранится 

дело, содержащее материалы переписки профессора Гамбургского университета Бернарда 
Шпулера и его аспиранта Омельяна Прицака с казанскими историками по поводу эпигра-
фических памятников XIII–XIV вв. с территории Среднего Поволжья. В ней затрагиваются 
ключевые вопросы, которые и в дальнейшем станут объектом споров и определенных тер-
минологических разночтений, влияющих на понимание не только лингвистической, но и в 
целом этнокультурной и этнополитической ситуации в Среднем Поволжье. Вопросы и от-
веты, которые сохранила эта экспресс-дискуссия, чрезвычайно важны и показательны, по-
скольку демонстрируют реалии международной координации и возможности советских 
ученых из национальных республик осуществлять контакты со своими западными коллега-
ми. Пример этой архивной публикации ясно показывает, что такой возможности у регио-
нальных историков или не было вообще, или они были очень ограничены.

ключевые слова: Б. Шпулер, О. Прицак, Н. Ф. Калинин, казанская школа археологии и 
тюркологии, международные научные связи, научная кооперация, Булгарский улус, Золотая 
Орда, средневековое Поволжье, татарская эпиграфика XIII–XIV вв., тюркология, эпиграфи-
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The article describes the institutional aspect of the national school of Chinese studies founda-
tion in Ukraine, which can be called scientific and educational, and still continues. This period laid 
the basis for teaching and researching Chinese studies in different universities. The main aspects of 
research are textual linguistics, theoretical problems of linguistics, lexical semantics, genre and sty-
listic aspects of translation, comparative and contrastive linguistics, history of literature, field and 
corpus linguistics (dictionary compilation). Some educational institutions became the centers for 
Confucius Institute and Classes. The progress in Chinese studies became possible due to numerous 
academic institutions such as the Institute of Oriental Studies (National Academy of Sciences of 
Ukraine), Institute of Global Economy and International Relations (National Academy of Sciences 
of Ukraine), National Kyiv-Mohyla University. Another public institution mentioned is the Ukrai-
nian Association of Sinologists, which has become the successor of the Ukrainian Department of 
All-Union Association of Sinologists. The article analyses different aspects of Chinese studies in 
Ukraine, those with considerable scholarly achievements: history (L. Leshchenko, V. Sednev, S. Ni-
kishenko, V. Kiktenko, V. Hamianin, V. Urusov, I. Kiptsar, M. Karpenko, M. Taran, V. Smolina, 
S. Koshovy), linguistics (I. Chirko, G. Karpenko, S. Kolodko, T. Demchuk, V. Malitskaya, A. Shev-
chenko, E. Hobova, A. Tikhonova, I. Kostand, N. Kolomiets, A. Kozoriz, B. Nechiporenko, A. Os-
tapchuk, L. Poinar, M. Andriyets, A. Trubitsyna, Yu. Lyubimova, A. Nesterenko, N. Ruda, S. Tsymbal, 
K. Gevorgyan, A. Smirnov, S. Bocharova, M. Panasenko, A. Dontsova, A. Sorochan, V. Rudik, 
A. Melnikova, D. Merzlyuk), literature studies (N. Isayeva, N. Kirnosova, N. Chernysh, Ya. She-
kera, E. Murashevich, O. Vorobei, A. Akimova, D. Podmogil`na, N. Nikoryak, V. Hamianin, 
V. Urusov, E. Hobova, I. Kostanda, A. Kuchinskaya, D. Merzlyuk, Y. Panasyuk, M. Savchenko, 
O. Samara and others), philosophy (A. Usik, O. Boychenko, V. Mikhailov, V. Kiktenko, V. Belya, 
Y. Butko, G. Giorgadze, I. Rodicheva, A. Strelkov), political science (S. Fedorenko, O. Shevchuk, 
M. Grimskaya, P. Lensky, P. Bilak, I. Vishnevskaya-Cherkasy, S. But, M. Kononenko), education 
(A. Shparik, A. Malysheva, A. Popova), economics (V. Velichko, O. Oliynyk, M. Aleksienko, 
V. Golod, Z. Makogin, O. Khomenko (Drobotyuk), L. Shevchuk), and museums (G. Bilenko, 
V. Hamianin, M. Logvin, O. Novikov, V. Yunda, O. Vasilov, T. Litovko, T. Oleynikov).

Keywords: Chinese Studies, economics, education, history, history of science, linguistics, lite-
rature studies, museum, philosophy, political science

Формування національної школи українського
китаєзнавства (1991 – початок XXI ст.)
В. О. Кіктенко
1. інституційний аспект формування українського китаєзнавства

Після здобуття незалежності в 1991 р. в Україні посилився й процес формування 
власної школи китаєзнавства, яке на сьогодні вже має власну історію, спадщину та 
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традиції. Всі інститути та університети України, де вивчають Китай та китайську 
мову, є ровесниками незалежності Української держави. Наприкінці існування Ра-
дянського Союзу, у 1991 р. рішенням президії АН УРСР в Інституті мовознавства 
було створено відділ сходознавства, який очолив китаїст професор В. В. Седнєв і до 
якого, крім інших науковців, увійшли два китаєзнавці – В. В. Величко та С. О. Нікі-
шенко. 22 жовтня 1991 р. постановою президії Академії наук УРСР № 278 було 
створено Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, який очолив 
сходознавець зі світовим ім’ям академік О. Й. Пріцак (1919–2006). Відділ Азіатсько-
Тихоокеанського регіону цього інституту відіграє важливу роль у розвитку україн-
ського китаєзнавства. У головному науковому журналі інституту “Східний світ”, 
зокрема, публікують також праці з історії, філології, філософії, політології, еконо-
міки традиційного і сучасного Китаю. У 1999 р. інститут вшанував пам’ять першо-
го українського китаєзнавця Б. Г. Курца (1885–1938), поновивши видання збірника 
“Сходознавство”, який він заснував 1925 р. До того ж у 2014 р. після десяти років 
копіткої праці було видано збірку наукових праць Б. Г. Курца “Східна Європа та 
Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст.” [Курц 2014], у якій, крім ін-
шого, представлено його дослідження з історії російсько-китайської торгівлі, що 
зберігають свою наукову актуальність до сьогодні. У 1999 р. в інституті було за-
сновано науково-популярний журнал “Україна – Китай”, який з 2014 р. видається 
спільно з громадським об’єднанням “Українська асоціація китаєзнавства”. У 2005–
2009 рр. в інституті було підготовлено три випуски наукового збірника “Китайська 
цивілізація: історія та сучасність”. З 2011 р. видається періодичний науковий збір-
ник “Китаєзнавчі дослідження”1, до редколегії якого входять китайські науковці і в 
якому друкуються українські та закордонні вчені. У спеціалізованих радах інститу-
ту були захищені китаєзнавчі кандидатські дисертації з історії (6) та філології (13).

З моменту заснування 1 січня 1992 р. та до ліквідації 30 жовтня 2013 р. важливу 
роль у розвитку українського китаєзнавства відігравав Інститут світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України (правонаступник Інституту соціальних і еко-
номічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР, утвореного в 1978 р.). 
Вчені цього закладу здійснили цілу низку досліджень політичного та економічного 
розвитку Китайської Народної Республіки, що було відображено у відповідних пе-
ріодичних виданнях “Дослідження світової економіки” та “Дослідження світової 
політики”. “Китайський” напрямок організаційно було зосереджено у відділі Азії і 
Африки та в Центрі азіатсько-тихоокеанських досліджень (очолював В. В. Седнєв). 
Найфундаментальнішою китаєзнавчою працею цього інституту стала друга книга 
третього тому видання “Цивілізаційна структура сучасного світу” – “Китайсько-Да-
лекосхідний цивілізаційний світ і Африканська цивілізаційна спільність. Глобальні 
трансформації та уроки для України”, у створенні якої взяли участь українські ки-
таєзнавці В. В. Седнєв, А. З. Гончарук, С. О. Нікішенко [Цивилизационная струк-
тура… 2008].

Важливим чинником для розвитку китаєзнавства в незалежній Україні стало за-
снування фахового викладання китайської мови в декількох вищих навчальних за-
кладах [Кірносова 2017] – у Київському національному лінгвістичному університеті 
(з 1989 р.), Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (з 1990 р.), 
Київському інституті міжнародних відносин, Національному педагогічному універ-
ситеті ім. Михайла Драгоманова (з 1996 р.), Київському міжнародному університеті 
(з 1996 р.), Київському університеті “Східний світ” (1997–2012 рр.), Київському 
університеті ім. Бориса Грінченка, Дніпропетровському національному університеті 
ім. Олеся Гончара (з 1992 р.), Харківському національному педагогічному універ-
ситеті ім. Г. С. Сковороди (з 1994 р.), Харківському національному університеті 
ім. В. Н. Каразіна, Луганському національному університеті ім. Тараса Шевченка 
(з 2001 р.), Львівському національному університеті ім. Івана Франка (з 2015 р.), 
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Краматорському економіко-гуманітарному інституті (1992–2016 рр.), Прикарпат-
ському університеті ім. Василя Стефаника (з 2003 р.), Південноукраїнському націо-
нальному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського, Університеті “Україна” 
(з 2012 р.). Основні напрямки китаєзнавчих досліджень у цих університетах тісно 
пов’язані з такими питаннями, як лінгвістика тексту, теоретичні проблеми мово-
знавства, лексикологія, жанрові та стилістичні проблеми перекладу, компаративіс-
тика, історія літератури, методи укладання словників. Крім того, китайську мову 
викладають у спеціалізованій школі “Київська гімназія східних мов № 1” [Чжен 
2014], Харківській гімназії № 6 “Маріїнська гімназія” та ін. На базі українських 
університетів поширюють китайську мову та культуру Інститути Конфуція – у Лу-
ганському національному університеті ім. Тараса Шевченка (з 2007 р.), Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка (з 2008 р.), Харківському націо-
нальному університеті ім. В. Н. Каразіна, Південноукраїнському національному пе-
дагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського (з 2012 р.). 1 жовтня 2018 р. Інститут 
Конфуція при Київському національному лінгвістичному університеті відкрив свій 
перший в Україні філіал – Центр китайської мови і культури у Прикарпатському на-
ціональному університеті ім. Василя Стефаника. У 2012 р. було підписано угоду 
про створення першого в Україні Класу Конфуція в Київській гімназії східних мов 
№ 1. Українські викладачі китайської мови постійно розробляють та покращують 
методики викладання, готують навчальні посібники, підручники та словники [Мин-
ка 2001; Урусов 2002a; Урусов 2002b; Колодко… 2004; Ісаєва… 2011].

У 1996 р. в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” було 
створено Центр сходознавства, який очолив фахівець з китайської ієрогліфічної пи-
семності та японської мови, доктор філологічних наук В. Ф. Резаненко. У цьому 
центрі було відкрито дворічну програму навчання з можливістю здобуття наукового 
рівня бакалавра з досліджень Китаю. Окремі питання філософії та релігій Китаю 
обговорювали на буддологічному семінарі і на засіданнях дискусійної сходознавчої 
групи. Проте, на жаль, китаєзнавство в цьому університеті не є основним напрям-
ком у підготовці студентів. Фактично воно було представлене працями професора 
В. Ф. Резаненка, який на сьогодні є професором кафедри суспільно-політичних дис-
циплін і правознавства Інституту лідерства та соціальних наук Київського універ-
ситету ім. Бориса Грінченка. У цьому університеті він читає нормативні курси 
магістерських та бакалаврських програм: “Духовно-релігійні традиції країн Дале-
кого Сходу”, “Соціологія культури країн Далекого Сходу”, “Історія культури країн 
Далекого Сходу”, “Політична історія країн Далекого Сходу”, “Соціополітичні моде-
лі країн конфуціанського цивілізаційного простору”. До наукових інтересів В. Ф. Ре-
заненка, крім іншого, входить питання визначення категорій традиційної китайської 
філософії з позицій авторського графемо-семантичного підходу [Резаненко 1996], 
який дістав критичні оцінки з боку українських філологів та філософів.

Важливе місце в розвитку китаєзнавства в Україні відіграє громадська організа-
ція “Українська асоціація китаєзнавства”, яка була утворена у 2003 р. й фактично 
продовжила справу Українського відділення Всесоюзної асоціації китаєзнавців 
(УВ ВАКИТ). Сьогодні головна мета Української асоціації китаєзнавців полягає у 
сприянні розвиткові наукових досліджень Китаю в Україні й розробці освітніх ки-
таєзнавчих дисциплін, а також у популяризації сучасних знань про китайську циві-
лізацію. Асоціація сприяє активізації наукових, освітніх, культурних та ділових 
контактів між Україною та Китаєм, але при цьому не бере участі в жодній політич-
ній діяльності. Основна наукова конференція асоціації “Китайська цивілізація: тра-
диції та сучасність” проводиться з 2004 р., а з 2016 р. – у статусі міжнародної. Крім 
того, з метою посилення аналітичного обґрунтування двосторонніх відносин у 
2017 р. Українська асоціація китаєзнавства спільно з Інститутом сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України та за підтримки Ради національної безпеки та 
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оборони України й Посольства КНР в Україні провела Українсько-китайський фо-
рум стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях”. З 2011 р. асоціація бере 
участь у виданні наукового журналу “Китаєзнавчі дослідження” та науково-по-
пулярного журналу “Україна – Китай”. Постійно триває праця зі створення синоло-
гічної бібліотеки та електронного ресурсу асоціації. Очолює асоціацію В. О. Кік-
тенко, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України; вчений секретар асоціації – Н. А. Кірносова, кандидат філологічних 
наук, докторант кафедри китайської, корейської, японської філології Київського на-
ціонального університету ім. Тараса Шевченка; виконавчий секретар – Є. В. Гобова, 
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу Далекого 
Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Важливо від-
значити, що Є. В. Гобову було обрано виконавчим директором від України до ство-
реної у 2016 р. в Пекіні Всесвітньої асоціації китаєзнавства. У вересні 2016 р. 
Українська асоціація китаєзнавців підписала угоду про співпрацю з Дослідницьким 
центром перекладів іноземними мовами та поширення китайської культури Китаю і 
видавництвом “Жунбаочжай”.

2. напрямки розвитку українського китаєзнавства
2.1. історія

Значний внесок у розвиток українського китаєзнавства зробив відомий україн-
ський історик-міжнародник і дипломат, доктор історичних наук, професор Леонід 
Овдійович Лещенко (1931–2013). З 1993-го по 1996 р. він працював радником-
посланником першого складу Посольства України у КНР. З 1997 р. і до останніх 
днів свого життя Л. О. Лещенко займав посаду головного наукового співробітника 
відділу країн Азії й Африки Інституту світової економіки та міжнародних відносин 
НАН України і з 1999 р. був також професором (за сумісництвом) Дипломатичної 
академії України при МЗС України, де був членом вченої ради та спеціалізованої 
вченої ради із захисту дисертацій. Від часу здобуття Україною незалежності 
Л. О. Лещенко велику увагу приділяв аналізу українсько-китайських відносин. 
Упродовж останнього десятиліття наукові зусилля автора, зокрема, концентрува-
лися на дослідженні внутрішньої й зовнішньої політики КНР, причин, наслідків і 
перспектив економічного “китайського дива”. На особливу увагу заслуговує підго-
товлений Л. О. Лещенком підрозділ “Китай та Індія у процесах світової і регіональ-
ної інтеграції” в колективній монографії “Цивілізаційна структура сучасного світу. 
Цивілізації Сходу в умовах глобалізації”. У цій праці, зокрема, наголошено на тому, 
що зазначені держави є самодостатніми з погляду їхніх ресурсів та військового по-
тенціалу. Саме тому вони не входять у будь-які міжнародні або регіональні системи 
безпеки, не пов’язані політичними договорами про взаємну допомогу з іншими 
державами. Отже, сучасний розвиток КНР за умов збереження нинішніх тенденцій 
може істотно впливати на створення нової системи міжнародних відносин та зміни-
ти світовий політичний ландшафт [Лещенко 2008]. Окремо слід зазначити, що всі 
праці автора вирізняють багате документальне обрґунтування, аналітичність, аргу-
ментованість та об’єктивність.

Становлення українського китаєзнавства багато в чому відбувалося завдяки ор-
ганізаційній праці, педагогічній та науковій діяльності кандидата історичних наук, 
професора В. В. Седнєва (1947–2007) [Седнєв 1993]. Чимало зусиль В. В. Седнєв 
доклав для створення відділу сходознавства в Інституті мовознавства ім. О. О. По-
тебні, а в 1991 р. за його безпосередньої участі було відтворено Інститут сходознав-
ства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Значний науковий доробок він зробив під 
час роботи в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 
де працював з 1992 р. на посадах старшого наукового співробітника, завідувача 
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відділу, провідного наукового співробітника. Вченого добре знали та поважали не 
лише колеги провідних науково-дослідних інститутів КНР, а й китаєзнавці багатьох 
країн світу. У середині 1990-х рр. В. В. Седнєв створив та очолив Інститут “Схід – 
Захід” при Київському національному лінгвістичному університеті2, де до того ж 
очолював кафедру мов і цивілізацій Далекого Сходу та викладав китайську мову. У 
1994 р. він здобув звання професора. Також із 1997-го по 2005 р. займав посаду 
проректора Інституту східної лінгвістики і права, а з 2005 р. працював в Універси-
теті “Східний світ”. Під керівництвом професора В. В. Седнєва зросла ціла плеяда 
молодих китаєзнавців та сходознавців. У 2000-х рр. він продовжив активну наукову, 
викладацьку та організаційну діяльність. У 2003 р. ним було створено громадську 
організацію “Українська асоціація китаєзнавців” та Центр азіатсько-тихоокеанських 
досліджень в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. 
Упродовж усієї своєї педагогічної діяльності В. В. Седнєв викладав китайську мову, 
а як дослідник був зосереджений на питаннях історії політичного розвитку Китаю 
у другій половині ХХ ст. та розвитку українсько-китайського співробітництва. Най-
важливішою його китаєзнавчою працею є розділ “Цивілізаційна модель сучасного 
Китаю” в колективній монографії “Цивілізаційна структура сучасного світу. Циві-
лізації Сходу в умовах глобалізації”, де він аналізує еволюцію ідеології китайського 
керівництва, сучасний соціально-економічний розвиток КНР та місце китайської 
цивілізації у глобалізованому світі [Седнев 2008]. Поза сумнівом, науково-педагогіч-
на та організаційна діяльність В. В. Седнєва суттєво вплинула на формування ака-
демічного китаєзнавства в незалежній Україні. 

За своє коротке, проте яскраве життя талановитий дослідник, ерудит, знавець ки-
тайської культури C. О. Нікішенко (1962–2003) зробив значний внесок у розбудову 
українського китаєзнавства та підготовку фахівців-сходознавців. Він був випус-
кником історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка. З 1991 р. С. О. Нікішенко почав працювати на посаді молодшого наукового 
співробітника у відділі сходознавства в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні 
АН УРСР, а після утворення на основі цього відділу Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України займав ту ж посаду в новоствореному науково-
му закладі до 1997 р.: спочатку у відділі сучасного Сходу, а потім у відділі Далекого 
Сходу. З 1993-го по 1994 р. С. О. Нікішенко першим з українських китаєзнавців 
пройшов наукове стажування в Китаї в Уханському університеті. У 1997 р. він пер-
шим в Україні захистив китаєзнавчу кандидатську дисертацію – “Сталі концепції у 
зовнішній політиці КНР (відносини з Японією, Кореєю та В’єтнамом)” [Нікішенко 
1996]. Після цього з 1997-го по 2003 р. працював у Національному інституті стра-
тегічних досліджень при Президентові України, де насамперед займався досліджен-
ням зовнішньої політики КНР та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Проте 
сфера наукових інтересів С. О. Нікішенка не була обмежена історією та сучасним 
розвитком Китаю, а також поширювалася на історію Кореї, Японії, Південно-
Східної Азії. Про це свідчать декілька десятків його публікацій у наукових виданнях 
України. У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Києво-
Могилянській академії, Інституті східних мов Київського національного лінгвіс-
тичного університету) та в Острозькій академії С. О. Нікішенко читав авторські 
сходознавчі курси, які викликали неабиякий інтерес у студентів. На жаль, 30 серп-
ня 2003 р. життя молодого, перспективного українського китаєзнавця С. О. Нікі-
шенка трагічно обірвалося.

У 2005 р. відновлений відділ Далекого Сходу3 Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України очолив В. О. Кіктенко, який у 1998 р. закін-
чив аспірантуру в цьому ж інституті та в 1999 р. захистив кандидатську дисерта-
цію “Становлення українського китаєзнавства (XVIII ст. – 41 р. ХХ ст.)” [Кіктен-
ко 1999]. У працях В. О. Кіктенка здійснено реконструкцію історії українського 
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китаєзнавства як складової частини східноєвропейських синологічних шкіл, відтво-
рено наукову спадщину українських китаєзнавців, пріоритети їхніх досліджень, 
простежено генетичний зв’язок в українському китаєзнавстві, проаналізовано осо-
бливості та перспективи розвитку цього напряму науки в Україні. До наукового 
обігу він увів рідкісні та унікальні документи, що стосуються історії українського 
китаєзнавства. Першим великим узагальненням здобутих результатів стала його 
монографія “Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина 
ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи” [Кіктенко 2002]. Крім історії вивчення 
Китаю в Україні, В. О. Кіктенко досліджує історію та сучасний стан українсько-
китайських відносин, розвиток китайської цивілізації.

Різнобічний китаїст та талановитий перекладач В. І. Гамянін дослідив трансфор-
маційні процеси суспільно-політичного, ідеологічного та особистісного характеру 
в Китаї першої половини XX ст. Вчений визначив особливості формування нового 
ідеологічного забезпечення китайського суспільства і становлення вербального за-
собу впровадження цього забезпечення у формі мови байхуа, а також розкрив істо-
ричну долю соціального прошарку буржуазної інтелігенції, основного носія нової 
ідеології. Спираючись на джерелознавчі дані, В. І. Гамянін показав еволюцію ста-
новлення індивідуальної історичної свідомості конкретної персоналії – типового 
представника нової китайської національної еліти Чжу Цзиціна (朱自清, 1898–
1948). На підставі творчої спадщини цього китайського письменника-прозаїка до-
слідник вперше ввів до наукового обігу саньвень як особливий тип історичного 
джерела. У 2000 р. В. І. Гамянін захистив кандидатську дисертацію “Трансформа-
ційні процеси в історії Китаю новітнього часу (1911–1949)” [Гамянін 2000]. По-
дальша кар’єра В. І. Гамяніна була пов’язана із практичним китаєзнавством – багато 
років він працював на дипломатичній роботі в МЗС України.

Особливу увагу українські китаєзнавці приділяють історії українсько-китайських 
відносин. Першим до цієї теми звернувся В. Б. Урусов, який дослідив період від 
утворення Китайської Народної Республіки і початку активного співробітництва 
Радянської України та КНР до 1959 р., коли з ініціативи Москви розпочався процес 
згортання цього співробітництва. Вчений відкрив велику кількість архівних мате-
ріалів, на основі аналізу яких показав історичні факти українсько-китайських взає-
мин у політичній, економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах і вплив 
цього співробітництва на розвиток відносин між нашими країнами після отримання 
Україною незалежності. У 2005 р. В. Б. Урусов захистив кандидатську дисертацію 
“Українсько-китайські відносини (1949–1959)” [Урусов 2005], а надалі зосередився 
на дослідженні та перекладах китайської літератури та інколи звертається й до іс-
торичної тематики.

Дослідження цієї теми було продовжено І. А. Кіпцар, яка розглянула міждержав-
ні дипломатичні відносини, міжпарламентське співробітництво, торгово-економічну 
взаємодію, науково-технічне співробітництво, контакти в царині освіти й культури 
України та Китаю на сучасному етапі в період з 1992-го по 2002 р. На думку до-
слідниці, впродовж цього періоду українсько-китайські відносини постійно роз-
ширювалися, проте вони не вийшли на рівень стратегічного партнерства. У 2006 р. 
І. А. Кіпцар захистила кандидатську дисертацію “Українсько-китайські відносини в 
період 1992–2002 рр.” [Кіпцар 2006].

Надзвичайно цікаве питання дослідив М. М. Карпенко – участь китайців у рево-
люційних подіях на території України в 1917–1921 рр. На основі широкого кола ар-
хівних джерел, документів та мемуарів він дослідив причини міграції китайців на 
територію Російської імперії напередодні та в період Першої світової війни та при-
чини їхнього вступу в червоногвардійські і червоноармійські формування в період 
революційних подій на території України. Вчений дійшов висновку, що участь китай-
ців в окремих і змішаних інтернаціональних формуваннях Червоної армії справила 



Формування національної школи українського китаєзнавства...

The World of the Orient, 2019, № 4                                                                                          33

значний вплив на перебіг окремих подій громадянської війни і суттєво вплинула 
на загальний результат революційних подій на території України [Карпенко 2007]. 
У 2008 р. М. М. Карпенко захистив кандидатську дисертацію “Участь китайців у 
революційних подіях на території України (1917–1921 рр.)” [Карпенко 2008].

Звертаються українські вчені й до вивчення історії КНР, що насамперед сто-
сується праць М. А. Тарана, фахівця з китайської зовнішньої політики та америка-
но-китайських відносин. У 2002 р. він захистив дисертацію «“Тайванська проблема” 
в зовнішній політиці США в 1990-і рр.» [Таран 2002], у якій досліджено політику 
США щодо Тайваню в 1990-ті рр. в контексті змін в американській зовнішньополі-
тичній стратегії у Східній Азії та формування нових підходів у відносинах з КНР. 
У подальших своїх працях М. А. Таран продовжив дослідження цієї тематики. За-
вдяки його зусиллям на історичному факультеті Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка сьогодні готують істориків-китаєзнавців та відкрито 
навчальний Клас китайської мрії. 

Також до “тайванської проблеми” в історичній перспективі звернулася В. В. Смо-
ліна (Мельніченко), яка дослідила це питання у взаємовідносинах США та КНР з 
1949-го по 1972 р., показала вплив адміністрацій президентів США (Ф. Рузвельта, 
Г. Трумена, Д. Ейзенхауера, Дж. Кеннеді, Р. Ніксона) на процес здійснення зовніш-
ньополітичної доктрини щодо КНР й спробувала спрогнозувати можливі наслідки 
процесу імовірного возз’єднання Тайваню з КНР. На думку дослідниці, американ-
сько-китайські відносини є одним з основних компонентів не лише регіональної, а 
й глобальної стабільності. Успішна модернізація КНР привела й до посилення еко-
номічного та військового потенціалу цієї країни, що зумовило переоцінку Китаю в 
політичних колах Вашингтона й відповідно надання йому першості у глобальній 
політиці США. Все це вплинуло на подальший розвиток відносин США з Тайванем 
та корегування далекосхідного вектора зовнішньої політики Сполучених Штатів. У 
2012 р. В. В. Смоліна захистила кандидатську дисертацію “Китайська політика 
США та тайванське питання, 1949–1972 рр.” [Смоліна 2012].

На жаль, українські китаєзнавці не часто звертаються до дослідження давнього 
або середньовічного Китаю. Тому праці С. А. Кошового, присвячені реформам Шан 
Яна (商鞅, 390 р. до н. е. – 338 р. до н. е.), мають неабияке значення для розвитку 
науки про Китай в Україні. На основі нового прочитання та осмислення першодже-
рел дослідник розкриває сутність та перебіг реформ у державі Цінь у період Чжаньго 
(戰國時代, V ст. до н. е. – 221 р. до н. е.), аналізує значення цих змін для політичного 
утвердження держави Цінь як “гегемона” в межах керівного чжоуського дому на 
етапі здійснення реформ Шан Яна, вивчає суспільно-політичні ідеї школи фа-цзя (法
家) в історичному контексті. Особливу увагу дослідник приділив визначенню моделі 
формування й особливостей розвитку держави Цінь на цьому етапі. У 2016 р. С. А. Ко-
шовий захистив кандидатську дисертацію “Реформи Шан Яна” [Кошовий 2016]. На-
далі дослідник зосередився на сучасному соціально-політичному розвитку КНР.

2.2. мовознавство
Якщо в попередні періоди розвитку українського китаєзнавства головно розви-

валися дослідження історії й сучасного політичного та соціально-економічного роз-
витку Китаю, то китайське мовознавство в Україні розпочало повноцінно формува-
тися лише в 1990-ті рр. У цей час ще працював І. К. Чирко, який підготував декілька 
перекладів творів китайської літератури та на замовлення Хейлунцзянського уні-
верситету (Харбін, КНР) редагував “Великий українсько-китайський і китайсько-
український словник” [郑述谱1999]. Поступово формується нова генерація україн-
ських китаєзнавців-філологів, які на сьогодні становлять потужний інтелектуальний 
напрямок в українській науці й вивчають різноманітні питання китайського мово-
знавства.
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Зокрема, Г. А. Карпенко здійснила комплексний аналіз лексики, яка позначає со-
ціально- побутові реалії китайської мови з огляду на їхні фонетичні, граматичні, 
структурно- стилістичні особливості, а також розробила детальну класифікацію 
безеквівалентної лексики на підставі урахування часового, місцевого та тематич-
ного критеріїв. Дослідниця дійшла висновку, що основною одиницею лексичної 
системи китайської мови (первинна лексема 语素 “юйсу”) є одночасно і морфемою, 
і складом, і словом, що графічно втілюється відповідним ієрогліфом. Крім того, до-
ведено доцільність класифікації корпусу реалій за предметно-тематичним принци-
пом, а не за часовим або місцевим критеріями. Результати її дослідження мають не 
лише важливе теоретичне, а й велике практичне значення, оскільки формування на-
вичок розрізнення в китайському лінгвокраїнознавчому тексті лексики на позначен-
ня реалій є вагомим складником навчального процесу при підготовці китаєзнавців. 
У 2006 р. Г. А. Карпенко захистила кандидатську дисертацію “Лексико-граматичні 
та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-
побутових реалій” [Карпенко 2006], ставши першим в Україні китаєзнавцем-мово-
знавцем з кандидатським ступенем.

С. А. Колодко звернувся до вивчення семантичних, структурних та функціональ-
них характеристик прислівникових слів у китайській мові, розглядає наявні кла-
сифікації цієї групи слів, упроваджує авторську класифікацію. Особливу увагу він 
приділяє новим поглядам щодо синтаксичних можливостей прислівників, а саме 
врахуванню специфіки їхнього поєднання з іменниками та числівниками, розкриває 
приховані семантичні зв’язки у таких сполуках, обґрунтовує авторську концепцію 
щодо стилістичної маркованості прислівникових слів. У 2009 р. С. А. Колодко за-
хистив кандидатську дисертацію “Прислівник у китайській мові: структура, семан-
тика, функції” [Колодко 2009]. Також він є співавтором “Китайсько-українського 
словника”, першої в Україні лексикографічної праці з китаїстики [Колодко 2004]. У 
словнику подано понад 80 тис. китайських слів, що позначають явища та реалії су-
часного й Давнього Китаю в найрізноманітніших сферах. Окрім загальновживаної, 
у словнику подано великий масив термінологічної лексики з різних галузей знань 
та виробництва, а також слова, що лише нещодавно увійшли до активного словника 
китайської мови.

У працях Т. В. Демчук досліджено структурно-семантичні особливості синоні-
мічних односкладових дієслів сучасної китайської мови та створено модель їхнього 
аналізу й класифікації. Вивчення наявних у лінгвістичній практиці класифікаційних 
моделей синонімів та детальне опрацювання семантики слова дали змогу дослідни-
ці виділити базовий, ключовий і допоміжний критерії ідентифікації та класифікації 
синонімічних лексем сучасної китайської мови та їхні операційні одиниці. На осно-
ві вказаних критеріїв вона створила розгорнуту типологію синонімів сучасної ки-
тайської мови. Вказана класифікаційна модель, а також дослідження особливостей 
семантичної парадигми односкладових дієслів сучасної китайської мови в контек-
сті синонімії, окреслення їхньої функціонально-граматичної характеристики і ста-
тусу в лексичному фонді сучасної китайської мови дали можливість створити 
оригінальну модель їхнього аналізу та класифікації. Для оптимальної структуриза-
ції вказаної аналітичної праці вчена запропонувала експериментальну таблицю, яка 
містить операційні одиниці базового, ключового і допоміжного критеріїв ідентифі-
кації та класифікації синонімічних лексичних одиниць сучасної китайської мови, а 
також семантико-функціональні елементи значення синонімічних лексико-семан-
тичних варіантів досліджуваних слів. У 2010 р. Т. В. Демчук захистила кандидат-
ську дисертацію “Структурно-семантичні особливості синонімічних односкладових 
дієслів сучасної китайської мови” [Демчук 2010].

В. А. Малицька вивчає системно-структурні та когнітивні закономірності дери-
вації та мотивації термінів галузі інформаційних технологій у сучасній китайській 
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мові, а також їхні предметно-поняттєві та системно-мовні зв’язки. З погляду слово-
твору продуктивними виступають способи основоскладання, транспозиція, контр-
акція та напівафіксація, зі спорадичним використанням чистої афіксації та з повною 
відсутністю редуплікації. З погляду мотиваційного аналізу в терміносистемі інфор-
маційних технологій китайської мови спостерігаємо такі типи мотивації: пропози-
тивно-диктумна (гіпер-/гіпонімічна, категорійна, предикатно-аргументна), модусна, 
асоціативно-термінальна (структурно-метафорична, дифузно-метафорична, гештальт-
на), змішана концептуально-інтеграційна мотивація та псевдомотивація. Для вияв-
лення зазначених мовних відношень дослідниця проаналізувала значний обсяг лек-
сики інформаційних технологій та уклала словник, який є корисним при перекладі 
текстів відповідної тематики. На основі виявлення типів мотивації вона виконала 
тезаурусне моделювання відношень між термінами інформаційних технологій у ки-
тайській мові, що також є виявом когнітивного підходу в мовознавстві. У 2010 р. 
В. А. Малицька захистила кандидатську дисертацію “Терміносистема галузі інфор-
маційних технологій у сучасній китайській мові: системно-структурний та когні-
тивний аспекти” [Малицька 2010].

О. М. Шевченко звернулася у власних працях до фразеологічного аспекту оди-
ниць сучасного ділового китайського мовлення. Вона досліджує проблему визна-
чення поняття “функціональний стиль” у багаторівневій системі стильової пара-
дигми китайської мови, а також місце фразеологічних одиниць офіційно-ділового 
стилю в загальному фразеологічному фонді. Дослідниця виділяє основні типи фра-
зеологічних одиниць, пропонує термінологічні відповідники таких фразеологічних 
одиниць у китайській та українській мовах і вводить нове поняття в терміносисте-
му китайської мови – фразеотермін. О. М. Шевченко розглядає фразеологічні оди-
ниці та здійснює аналіз відомих класифікацій типів таких одиниць у китайських та 
вітчизняних мовознавчих дослідженнях. Крім того, вона здійснила функціональну, 
семантико-граматичну та синтаксичну класифікацію фразеологізмів, а також класи-
фікацію на основі семантичної злитості. Практичний аспект досліджень О. М. Шев-
ченко полягає в розробленій нею новій класифікації фразеологізмів офіційно-діло-
вого мовлення, що ґрунтується на параметрі ступеня фразеологічності. На матеріалі 
окремих фразеологічних одиниць офіційно-ділового мовлення, із залученням кон-
цептуальної метафори, вона вивчає внутрішню структуру концепту КОЛІР та образ-
но-метафоричну складову концепту ОБЛИЧЧЯ, які є ключовими поняттями у сфері 
ділового спілкування. У 2013 р. О. М. Шевченко захистила кандидатську дисерта-
цію “Сучасне ділове китайське мовлення: фразеологічний аспект” [Шевченко 2013]. 
Надалі дослідниця приділила увагу питанням формування зовнішньої політики 
КНР та історії українсько-китайських відносин.

Є. В. Гобова дослідила процеси та закономірності реалізації синтаксичних зв’яз-
ків на рівні просодії в сучасній китайській мові. На матеріалі аудіозаписів спонтан-
ного мовлення засобів масової інформації КНР вона здійснила зіставлення варіацій 
лексичних тонів, коливань базового контуру F0 та інших характеристик потоку 
усного мовлення із синтаксичними структурами, що формують просодичні одиниці 
висловів. Описані особливості складних безсполучникових речень китайської мови 
з огляду на специфіку парцеляції мовленнєвого потоку та їхній просодичних харак-
теристик як засобів активації семантичного та синтаксичного зв’язку між їхніми 
частинами. Встановлено залежність між мірою дистантності діалогів і такими яви-
щами, як тональна нейтралізація, акцентуація та паузація усного мовлення. За допо-
могою засобів просодичного анотування та інтонографування виокремлено просо-
дичні шаблони та їхні контури, що відповідають різним типам зв’язку між частинами 
складних безсполучникових конструкцій китайської мови. У 2013 р. Є. В. Гобова за-
хистила кандидатську дисертацію “Просодичні шаблони еліптичних конструкцій в 
китайській мові (фонологічні особливості безсполучникового зв’язку)” [Гобова 
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2013]. Подальші праці дослідниці мають переважно соціолінгвістичне та перекла-
дознавче спрямування.

О. Ф. Тихонова здійснила комплексний аналіз особливостей функціонування й 
адаптації абревіатур-англіцизмів у сучасних китайських і українських засобах ма-
сової інформації, що втілено у її працях та захищеній кандидатській дисертації [Ти-
хонова 2013].

І. О. Костанда дослідила функції паралелізму в мові китайської поезії доби Тан 
(618–907 рр.), а також визначила сутність та специфіку паралелізму в китайській 
мові. У її працях проаналізовано види та функції паралелізму в народній та автор-
ській поезії різних народів, розглянуто лінгвістичні та літературознавчі досліджен-
ня, присвячені цьому явищу. Дослідниця простежила вплив функцій паралелізму 
на фонетичну специфіку та побудову віршів танського періоду, визначила критерії 
відбору лексики при складанні паралелізму і встановила, що ці критерії залишилися 
практично незмінними ще з часів народної поезії. Особливу увагу вона приділила 
дослідженню точного і розширеного видів паралелізму та їхнім специфічним функ-
ціям у поезії епохи Тан. У 2014 р. І. О. Костанда захистила кандидатську дисертацію 
“Функції паралелізму в мові китайської поезії епохи Тан” [Костанда 2014]. Надалі 
дослідниця зосередилася на вивченні мови китайських романів XVI–XVIІ ст.

Н. В. Коломієць проаналізувала системи вербальної репрезентації ключових кон-
цептів ментальної сфери (“розум”, “пам’ять”, “думка” та “дурість”) у китайській 
мові. Дослідниця здійснила реконструкцію змісту та структури вищезазначених 
концептів і способів їхньої вербалізації. Н. В. Коломієць визначила систему кон-
цептуальних ознак на поняттєвому, образному та оцінному рівнях для усіх типів 
концептів як одиниць різних метальних субсфер – концептуалізації ментальних 
властивостей людини (концепт “розум”), концептуалізації продуктів ментальної 
діяльності (концепт “думка”), концептуалізації видів ментальної діяльності (кон-
цепт “пам’ять”) та концептуалізації ментальних розладів (концепт “дурість”). Це, у 
свою чергу, дало їй можливість розглянути концепти сфери ментальності китай-
ської мови стосовно того, як вони відбивають особливості етнокомунікативного 
та пізнавального процесу загалом та з погляду відображення і структурування 
ними етнокультурної картини світу як системи інтуїтивних уявлень про ступінь 
реальності “можливого світу” зі своєю семантикою або його фрагмента. У 2014 р. 
Н. В. Коломієць захистила кандидатську дисертацію “Вербалізація ключових кон-
цептів ментальної сфери людини в китайській мові” [Коломієць 2014].

О. П. Козоріз дослідив сучасний стан юридичної термінології китайської мови, 
виявив її структурні та семантичні особливості, здійснив системний аналіз вну-
трішньої будови термінів на позначення юридичних понять у китайській мові, вста-
новив найпродуктивніші способи термінотворення та визначив типові моделі тер-
мінів. Дослідник описав системні та асистемні семантичні явища юридичної термі-
нології китайської мови, запропонував класифікаційні схеми синонімів та антонімів, 
визначив семантичну структуру аналізованих мовних одиниць, об’єднаних у семан-
тичні поля. Окремо необхідно вказати на створення інверсійного  словника зі зво-
ротним сортуванням на 16 тис. термінів юридичної термінології китайської мови на 
основі КРЮС, що уможливило отримання об’єктивних висновків щодо структури 
та семантики юридичних термінів китайської мови. Також розроблено та опрацьо-
вано методику підрахунку ступеня (міри) термінологічності морфем тексту на осно-
ві “Кримінального кодексу КНР”, що є найоб’єктивнішим критерієм розмежування 
терміна і нетерміна. У 2014 р. О. П. Козоріз захистив кандидатську дисертацію 
“Структурно-семантичні особливості сучасної китайської юридичної термінології” 
[Козоріз 2014].

Б. Ю. Нечипоренко на матеріалі китайських електронних ЗМІ (2003–2014 рр.) 
розглянув феномен медіавпливу, його природу та механізми. Сугестивну функцію 
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китайських політичних ЗМІ він показав крізь призму різних рівнів об’єктивації: 
графічного, лексичного та синтаксичного. Дослідник проаналізував такі механізми 
реалізації сугестії: зміщення акцентів, виокремлення або затушовування деяких 
пластів інформації, стимулювання емоцій чи асоціацій. Вплив на національну кар-
тину світу носія китайської культури він дослідив крізь призму емоційного навію-
вання (залучення емоційно-оцінної лексики); апеляції до морально-етичної сфери, 
акцентування на загальнолюдських чи національних цінностях (шляхом залучення 
аксіологічної лексики); звернення до ментальних установок і стереотипів (викорис-
тання кліше, мовних штампів, стертих метафор та слоганів); створення нових ког-
нітивних структур, установлення позитивних або негативних асоціативних зв’язків 
(залучення когнітивних метафор). Значну увагу у своїх працях вчений приділив 
лінгвістичному аналізу психотехнік мовленнєвого впливу сугестора, які активно 
використовують у китайському політичному медіапросторі. До них належать: “На-
вішування ярликів”, “Сяючі узагальнення”, “Групова ідентифікація”, “Спрощення і 
близькість до народу”, “Структурування інформації”. У 2014 р. Б. Ю. Нечипоренко 
захистив дисертацію “Вербальні засоби формування масової свідомості в сучасно-
му політичному дискурсі китайських ЗМІ” [Нечипоренко 2014].

А. Л. Остапчук у своїх працях аналізує структурно-семантичні та функціонально-
стилістичні особливості лексико-семантичної групи дієслів на позначення напрям-
ку руху в сучасній китайській мові та створює експериментальні моделі їхньої 
класифікації. Дослідниця розглядає проблеми виділення напрямкових компонентів 
складених дієслів китайської мови, а також терміносистему обраного класу дієслів. 
Особливу увагу вона приділяє дослідженню концепту руху в просторі як одиниці 
лінгвокультури, що відображає специфіку національної картини світу, адже рух 
поряд із категоріальними поняттями “простір” та “час” визначається як форма іс-
нування матеріального світу і є однією з найбільш значущих сфер буття людини. 
Також проаналізовано способи вираження культурних концептів мовними засобами, 
які утворюють систему за принципом поля, де є доволі чітке ядро і розпливчаста пе-
риферія. У 2014 р. А. Л. Остапчук захистила кандидатську дисертацію “Лексико-
семантична група дієслів на позначення напрямку руху у сучасній китайській мові: 
структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти” [Остапчук 2014].

Л. М. Пойнар у своїх працях проаналізувала об’єктивізації ключових морально-
етичних концептів китайського етносу у складі фразеологічних одиниць чен’юй. 
Дослідниця розглянула такі концепти, як “істинний шлях” (道), “синівська шано-
бливість” (孝) та п’ять чеснот (五常), зокрема: “гуманність” (仁), “ритуал” (礼), 
“мудрість” (智), “обов’язок/справедливість” (义), “довіра” (信). Ціннісний компо-
нент морально-етичних концептів розкрито за допомогою аксіологічного характеру 
фразеологізмів. Обрані концепти виступають системотворчими факторами мораль-
ного універсуму китайського етносу. Для глибшого розуміння ключових морально-
етичних концептів конфуціанства дослідниця здійснила огляд їхньої експлікації на 
всіх рівнях рефлексії, а саме в площинах філософських, художніх текстів та фра-
зеологічних одиниць, бо вони охоплюють наукові (філософсько-релігійні) та 
наївно-мовні уявлення про відповідну етичну поведінку і є складними ментальни-
ми утвореннями, що втілюються в неподільному синтезі образного, понятійного й 
ціннісного компонентів. Спираючись на дані, отримані внаслідок дослідження, та 
послуговуючись запропонованим алгоритмом моделювання ієрархії фрагмента кон-
цептосфери у просторі фразеології, вона здійснила експериментальну реконструк-
цію ієрархії фрагмента морально-етичної концептосфери конфуціанства у площині 
чен’юй. Отримано такі показники: 1) “довіра” (信); 2) “гуманність” (仁); 3) “му-
дрість” (智); 4) “обов’язок/справедливість” (义); 5) “ритуал” (礼); 6) “істинний 
шлях” (道); 7) “синівська шанобливість” (孝). Л. М. Пойнар виявила, що концепт 
“довіра” (信) є домінантним у всіх площинах, адже саме він посідає першість в 
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ієрархії концептосфери і, згідно з результатами психолінгвістичного експерименту, 
перебуває на другій позиції в ієрархії конфуціанських цінностей у свідомості сучас-
них китайців. У 2014 р. Л. М. Пойнар захистила кандидатську дисертацію “Верба-
лізація ключових морально-етичних концептів конфуціанства у китайських фразео-
логізмах чен’юй” [Пойнар 2014]. 

М. А. Андрієць (Шамшур) дослідила вербалізацію концепту “любов” у фразео-
логізмах чен’юй, визначила специфіку фразеологізмів чен’юй як експлікатур куль-
турних феноменів у китайській мові. Дослідниця розглянула номени-вербалізатори 
концепту “любов” у китайській мові, його реалізацію у філософсько-релігійній та 
художній площині функціонування. Особливу увагу вона приділила дослідженню 
експліцитного та імпліцитного вираження в чен’юй концепту “любов” і детально 
розглянула семантичні ознаки та аксіологічну маркованість чен’юй на позначення 
концепту “любов”. У 2014 р. М. А. Андрієць захистила кандидатську дисертацію 
«Вербалізація концепту “любов” у китайських фразеологізмах чен’юй» [Андрієць 
2014].

О. С. Трубіцина у своїх працях досліджує мовні засоби реалізації сугестії в полі-
тичному дискурсі китайських мас-медіа. На матеріалі провідних новинних інтернет-
сайтів Китаю продемонстровано стилістичні та функціональні особливості 
сугестем. Доведено, що вербальні сугестивні засоби представлені в архітектоніці, 
комунікативній поведінці мовця та лексичному наповненні політичного дискурсу, 
що уможливлює здійснення мовленнєвого впливу на широку аудиторію з метою 
оптимізації її діяльності в межах певного суспільства. У 2014 р. О. С. Трубіцина за-
хистила кандидатську дисертацію “Засоби реалізації сугестії в сучасному китай-
ському політичному дискурсі” [Трубіцина 2014]. 

Ю. С. Любимова здійснила комплексний аналіз категорії модальності як функ-
ціонально-семантичного поля4 в сучасній китайській мові. Дослідниця використала 
функціональний аналіз для дослідження категорії модальності в сучасній китай-
ській мові й уточнила специфіку модальності як семантичної категорії і законо-
мірності її відображення в китайській мові. Ю. С. Любимова вивчила й охаракте-
ризувала структуру ФСП модальності, а також субполів у межах ФСП модальності 
в сучасній китайській мові на основі виявлених модальних значень. Одним з важ-
ливих результатів роботи стало визначення типології категорійних ситуацій у межах 
ФСП модальності в сучасній китайській мові. Дослідниця з’ясувала, що ФСП мо-
дальності в сучасній китайській мові – це складна сегментарна структура з преди-
кативними ядрами, семантичною основою якої є низка категорійних ситуацій, що 
ґрунтуються на субполях можливості, необхідності, достовірності, оптативності, 
імперативності. Крім того, Ю. С. Любимова доводить, що ФСП модальності в су-
часній китайській мові має поліцентричний характер у зв’язку з варіативністю гра-
матичних і лексико-граматичних засобів, що реалізують семантику модальності. У 
2017 р. Ю. С. Любимова захистила кандидатську дисертацію “Функціонально-се-
мантичне поле модальності в сучасній китайській мові” [Любимова 2017].

О. О. Нестеренко у своїх працях звернулася до дослідження структурно-семан-
тичних та функціональних особливостей вигуків сучасної китайської мови. На 
основі аналізу семантичної парадигми вигуків сучасної китайської мови дослідни-
ця встановила, що характерними для неї є явища моносемії, полісемії, омонімії, си-
нонімії та антонімії. Дослідниця запропонувала експериментальну класифікацію 
вигуків сучасної китайської мови за семантичним критерієм, розроблену на основі 
типології А. Вежбицької шляхом її структурної деталізації та доповнення відпо-
відними елементами згідно з лінгвістичними реаліями китайської мови. У 2017 р. 
О. О. Нестеренко захистила кандидатську дисертацію “Вигуки сучасної китайської 
мови: типологія та функціонування” [Нестеренко 2017].
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На матеріалі прозових художніх творів китайських письменників різних періодів 
XX ст. (Лу Сінь, Лао Ше, Бай Тінтін, Су Тун, Юй Хуа) Н. В. Руда вивчає синтаксич-
ний статус багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові та 
їхню специфіку в системі складного речення. Особливу увагу приділено традицій-
ним та специфічним засобам зв’язку між предикативними одиницями в багатоком-
понентних складних реченнях5, пов’язаних з особливостями організації складного 
речення в сучасній китайській мові. Дослідниця запропонувала власну типологію 
БСР, що об’єднує десять моделей і свідчить не лише про досить частотне викорис-
тання БСР у художній прозі китайських авторів, а й про різноманіття їхніх струк-
тур. Н. В. Руда визначила довжину кожної моделі БСР, а також ефективність впливу 
теорій гнучкості/негнучкості, відкритості/закритості структури БСР на можливості 
предикативного ускладнення БСР та зміни порядку розташування предикативних 
частин у китайському складному реченні. Досліджено особливості взаємозалеж-
ності структури та семантики БСР у сучасній китайській мові. У 2017 р. Н. В. Руда 
захистила кандидатську дисертацію “Структурно-семантичні особливості багато-
компонентних складних речень у сучасній китайській мові” [Руда 2017].

С. В. Цимбал, спираючись на принципи теорії концептуальної метафори Дж. Ла-
коффа і М. Джонсона, вивчає метафоричну реалізацію концептів ПРОСТІР (空间), 
ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у фразеологізмах сучасної китайської мови 
чен’юй. Застосовуючи методику реконструкції концептуальних метафор, С. В. Цим-
бал у своїх працях досліджує фразеологічний матеріал шляхом визначення репре-
зентованих у фразеологізмах чен’юй концептуальних референтів, тобто концептів, 
які сприймаються метафорично (ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时
空)), а також їхніх концептуальних корелятів (концепти, які використовуються для 
порівняння). Дослідниця сформувала низку метафоричних моделей досліджуваних 
концептів, що актуалізуються фразеологічними одиницями чен’юй китайської мови, 
внаслідок аналізу яких встановлено характер перехресного мапування (процес спів-
віднесення концептуальних референта та корелята), а також окреслено діапазон та 
обсяг концептуальних метафор. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію 
“Вербалізація концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у сучасній китайській мові 
(на матеріалі фразеологізмів чен’юй)” [Цимбал 2018].

Крім того, необхідно відзначити внесок у розвиток досліджень китайської мови в 
Україні К. Л. Геворгян, А. П. Смирнової, С. А. Бочарової, М. В. Панасенко, О. В. Дон-
цової, В. О. Сорочан, О. М. Рудік, О. В. Мельникової, Д. О. Мерзлюка.

2.3. літературознавство
У 1990-х рр. формується вивчення китайської літератури як такої та в порівнянні 

із західною літературою взагалі й українською зокрема. Насамперед це стосується 
праць Н. С. Ісаєвої, у яких вона досліджувала механізми рецепції крізь призму пе-
рекладу й відповідно визначила типологічну сутність подібних явищ у китайській 
та українській літературах, проаналізувала внутрішню закономірність їхнього ви-
никнення і розвитку. Концептуальний підхід до вивчення зазначеної проблеми по-
лягав у визнанні взаємопроникнення та синтезу двох культурних систем. У працях 
відзначено, що в Китаї перекладали переважно тих українських авторів, твори яких 
були суголосними “аурі” китайської літератури. Зокрема, романтичний тип худож-
нього мислення був “зустрічною течією”, яка сприяла органічному входженню пое-
зії Т. Г. Шевченка (як вершинного, класичного явища) до китайської літератури. У 
2002 р. Н. С. Ісаєва захистила першу в Україні китаєзнавчу дисертацію з літерату-
рознавства – “Українська література в Китаї: проблеми рецепції” [Ісаєва 2002]. На-
далі дослідниця зосередила свою увагу на вивченні сучасної китайської літератури, 
що насамперед стосується китайської жіночої прози (ІІ ст. – поч. ХХІ ст.), яка ви-
ступає репрезентантом подвійної “іншості” на теренах вітчизняної літературознавчої 
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синології: східної “екзотичної іншості” в західному ментальному просторі та жіно-
чої донедавна марґіналізованої “іншості” в андроцентричній культурі; через мето-
дологічний підхід західна феміністична/ґендерна модель літературного аналізу 
вдало залучається для з’ясування особливостей “художнього вираження ґендерної 
специфіки жіночої прози” як “осібного субканону в китайському літературному 
процесі”. Дослідниця запропонувала трифазову модель розвитку китайської жіно-
чої прози, що є варіантом розв’язання дискусійних питань про її давнє коріння, 
тривалу історію, еволюційний розвиток та спадкоємність. Н. С. Ісаєва обґрунтова-
но показує художню специфіку “жіночого стилю” в конфуціанському каноні, шляхи 
самовираження жінок-письменниць у контексті національно-визвольних змагань 
першої половини ХХ ст. і, зрештою, ознаки “жіночого письма” як ґендерно марко-
ваного інструментарію концептуалізації дійсності другої половини ХХ ст. – почат-
ку ХХІ ст. Здійснено аналіз художнього моделювання приватного простору в 
китайській жіночій прозі з акцентом на особливостях “ґендерної нарації”, а також 
“реінтерпретації міфології та історії ХХ ст. в жіночому дискурсі” на конкретних 
прикладах з китайської літератури. У 2017 р. вийшла друком монографія Н. С. Ісає-
вої “Китайська жіноча проза: ревізія канону” [Ісаєва 2017], а через рік вчена за-
хистила докторську дисертацію “Ґендерна диференціація літературного канону: 
китайська жіноча проза” [Ісаєва 2018].

Н. А. Кірносова у своїх працях простежила зв’язок між активним використанням 
мотиву паломництва в китайській та європейській літературах у XVI–XVIII ст. та 
формування нової поетологічної системи в літературах цього періоду. Дослідниця 
здійснила порівняльний аналіз видатних паломницьких романів англійської та ки-
тайської літератур, зокрема “Шлях паломника” Дж. Баньяна та “Подорож на Захід” 
У Чен-еня, у яких відбулася повна або часткова трансформація жанру ходінь у мо-
тив паломництва і в такий спосіб стався перехід від “літератури факту” до “літера-
тури вимислу”. У 2005 р. Н. А. Кірносова захистила кандидатську дисертацію 
“Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських 
літературах XVI–XVIII ст.” [Кірносова 2005], а після цього вона продовжила дослі-
дження та переклади сучасної китайської літератури й фактично започаткувала дис-
кусію щодо транскрибування китайської лексики українською мовою. Крім того, 
важливими напрямками досліджень Н. А. Кірносової є вивчення особливостей пси-
хотипу китайців, семантико-графічних особливостей китайських ієрогліфів, про-
блем викладання китайської мови та перекладознавства.

Н. О. Черниш здійснила компаративний аналіз книги російської поетеси О. Се-
дакової в аспекті взаємодії з традицією китайської класичної культури (філософії, 
лірики та графіки пейзажних мініатюр). Дослідниця виділила риси, які свідчать про 
розвиток здатності культурного діалогу між Заходом і Сходом. У 2011 р. Н. О. Чер-
ниш захистила кандидатську дисертацію «“Китайська подорож” О. Седакової у 
контексті діалогу традиційних культур» [Черниш 2011].

Я. В. Шекера досліджувала джерела та еволюцію художніх образів у китайській 
поезії доби Тан (618–907), а також специфіку образу як такого в естетичній системі 
та літературній думці Давнього Китаю. На основі вивчення танської поезії в кон-
тексті системи світосприйняття давніх китайців дослідниця розкриває сутність ху-
дожнього образу в китайській літературі та особливості образного мислення китай-
ських поетів. За допомогою контекстно-описового методу Я. В. Шекера проаналізу-
вала функціонування образотворчого інструментарію танської поезії (метафора, 
гіпербола, градація, алегоричний зачин тощо), розглянула специфіку зображення 
пейзажу й вираження почуттів у китайській ліриці дотанського періоду, визначила 
особливості зародження пейзажної лірики (IV ст.) та її подальшого розвитку до тан-
ської доби включно, висвітлила вплив даоського та буддійського віровчень, а та-
кож концепції простору на танську поезію, простежила еволюція основних образів 
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природи в пейзажній ліриці доби Тан. У 2006 р. Я. В. Шекера захистила кандидат-
ську дисертацію “Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії 
доби Тан (VII–X ст.)” [Шекера 2006]. Надалі дослідниця продуктивно займається 
давньою й середньовічною китайською поезією, її поняттями і сутністю, особливу 
увагу приділяє проблемам перекладу та інтерпретації класичних текстів із засто-
суванням етимологічного (мовно-культурологічного) аналізу, вивчає взаємовплив 
поезії та релігійно-філософських вчень Китаю.

Є. К. Мурашевич досліджувала процеси зародження та розвитку поезії представ-
ників руху “4 травня”, особливості та еволюцію поетичних форм, розвиток нової 
жанрової парадигми, роль міжлітературних зв’язків. Вчена показала вплив китай-
ської класичної літератури на розвиток поезії “4 травня”, зокрема пейзажну лірику. 
На основі вивчення творчості Лю Баньнуна, Лю Дабая, Дай Ванш, Се Бінсінь, Вень 
Ідо, Цюй Цюбо, Фен Чжі та ін. осмислюється її новаторський характер на тематич-
ному, образотворчому, формотворчих рівнях, зокрема зародження коротких віршів 
сяошо, візуальної поезії, поем, імітацій фольклорних пісень та ін. Розглянуто зміни, 
пов’язані з віршовою формою, що було наслідком переходу від літературної мови 
веньянь до розмовної мови байхуа. Велику увагу Є. К. Мурашевич приділила про-
блемі становлення жанрової парадигми китайської поезії початку ХХ ст., яке відбу-
лося під впливом зарубіжних літератур (сонет, верлібр, новий регулярний вірш). 
Окремо порівнюються образні конотації поезії руху “4 травня” та поезії попередніх 
епох, головно танського періоду. У 2011 р. Є. К. Мурашевич захистила дисертацію 
«Художньо-естетичний феномен поезії “4 травня” в китайській літературі початку 
ХХ століття» [Мурашевич 2011].

О. С. Воробей визначила особливості новітньої китайської драми першої поло-
вини XX ст. (розмовна драма), детально показала процес її розвитку та особливості 
нової жанрової парадигми, приділяючи особливу увагу міжлітературним зв’язкам і 
впливові китайської класичної літератури та європейської традиції на розвиток ки-
тайської розмовної драми. У своїх працях дослідниця використовує контекстно-
описовий та історико-порівняльний метод для визначення специфіки становлення 
жанрових різновидів сучасної китайської драми першої половини XX ст. (історична 
драма Тянь Ханя, поетизована драма Цао Юя, епізована драма Лао Ше), що виник-
ли як наслідок авторських експериментів у межах жанрової та міжродової дифузії. 
Авторка робить висновок, що розмовна драма існувала лише в межах власних 
жанрових різновидів і в міцному зв’язку із традицією та як новий жанр китайської 
літератури наблизилася до найкращих зразків світової драматургії. У 2013 р. О. С. Во-
робей захистила кандидатську дисертацію “Творчість Лао Ше і китайська розмовна 
драма першої половини ХХ ст.” [Воробей 2013].

А. О. Акімова дослідила синтез візуального та вербального в китайській драма-
тургії ХХ ст. з огляду на вплив, з одного боку, рухів, жестів, постави, гри, костюмів, 
оформлення сцени (декорації, завіси) та динаміки мови, діалогів, монологів, рема-
рок, а з другого – на сприйняття дії і формування відповідного стану на вираження 
конфлікту в драмі. Були проаналізовані твори китайських митців ХХ ст., а саме: Хе 
Цзин-чжі та Діна Ні “Сива дівчина”, Тянь Ханя “Жінка-інспектор Се Яохуань”, Лю 
Шугана “Візит мертвого до живих”, Лі Ваньфень та Лань Іньхай “Ранкові прогу-
лянки”, Ван Пейгуна “Ми”, Цзинь Юня «Нірвана “Пса”». Дослідниця стверджує, 
що особливістю творчих експериментів китайських драматургів став незаангажова-
ний підхід до зображення життєвих реалій, коли через них розкрито драматизм і 
трагізм зовнішнього та внутрішнього характеру. Було систематизовано та проаналі-
зовано розвиток китайської драматургії в синхронно-діахронічному зрізі, виявлено 
та охарактеризовано вплив зорово-слухового ряду на поетику драматичних текстів, 
збагачено теоретичні концепції впливу модерну на розвиток сучасної китайської 
драми, сформовано цілісну концепцію зорово-слухового ряду в художніх творах 
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китайської драматургії ХХ ст., вперше зроблено переклад окремих текстів китай-
ської драми ХХ ст. українською мовою. У 2017 р. А. О. Акімова захистила канди-
датську дисертацію “Синтез візуального та вербального у китайській драматургії 
XX століття” [Акімова 2017].

Необхідно зазначити, що китайська література постійно привертає увагу україн-
ських науковців. Як приклад можна навести цікаві дослідження творчості Лу Сіня 
Д. Підмогильної та Н. Нікоряк.

У період незалежної України набув подальшого розвитку переклад китайської 
літератури, як давньої, так і сучасної. В. І. Гамянін здійснив переклад уривків з “Іс-
торичних записок” Сима Цяня, конфуціанського трактату “Чжун Юн” та окремих 
творів Чжу Цзиціна. Я. В. Шекера – авторка багатьох художніх перекладів видатних 
китайських поетів Лі Бо, Ду Фу, Ван Вея, Ду Му, Чжан Цзи, Фен Чжі, Фей Ціна та 
ін. В. Б. Урусов здійснює переклад прозових та поетичних творів насамперед сучас-
них китайських письменників. Н. А. Кірносова переклала окремі твори Ван Аньї, 
Тьє Ніна, Ши Т’єшена, Чжоу Сяофена, Мо Яня, Алая. Переклади китайської літера-
тури продуктивно здійснюють Є. Гобова, І. Костанда, А. Кучинська, Д. Мерзлюк, 
Ю. Панасюк, М. Савченко, О. Самара та ін. У 2010 р. вийшов спеціальний випуск 
відомого українського літературного журналу “Всесвіт” під назвою “Альманах ки-
тайської літератури”.

2.4. Філософія
Дослідження китайської філософії в незалежній Україні розпочиналися фактич-

но з нуля, й на сьогодні небагато українських вчених системно займаються філо-
софською думкою традиційного та сучасного Китаю. Насамперед необхідно вказати 
на праці А. В. Усик, яка досліджує етико-соціальний аспект філософії Конфуція та 
його послідовників у контексті китайської філософської традиції. Дослідниця ви-
значає основні морально-етичні поняття та місце етичної домінанти вчення Кон-
фуція у формуванні традиційної китайської філософії. У її роботах використано 
порівняльний аналіз давньокитайської та давньогрецької філософії для глибшого 
розуміння різних типів мислення. У 1999 р. А. В. Усик захистила першу в Україні 
кандидатську дисертацію з історії китайської філософії – “Вчення Конфуція та кон-
фуціанство в контексті китайської філософської традиції (етико-соціальний ас-
пект)” [Усик 1999].

О. І. Бойченко продовжив дослідження в цьому напрямку, присвятивши свої пра-
ці порівняльному історико-філософському аналізу філософської традиції осмислен-
ня даоської та конфуціанської інтерпретацій природного й людського. Типологічний 
зріз дослідження проблеми уможливив розуміння даоського та конфуціанського 
трактування взаємозв’язку природного й людського як давньокитайської версії двох 
основних та інваріантних, наявних у різних історичних культурах, зокрема і в су-
часній, підходів – індивідоцентричного та суспільствоцентричного – до осмислення 
зазначеного взаємозв’язку. У 2000 р. О. І. Бойченко захистив кандидатську дисер-
тацію “Співвідношення природного та людського як проблема давньокитайської 
філософії (порівняльний аналіз даосистської та конфуціанської інтерпретацій)” 
[Бойченко 2000]. У 2003 р. вийшла його монографія “Філософська антропологія 
давнього Китаю”, у якій були системно досліджені особливості формування, розви-
тку та функціонування філософсько-антропологічних ідей основоположників і кла-
сичних представників даосизму, конфуціанства, легізму, моїзму [Бойченко 2003]. 
Після цього О. І. Бойченко досліджував феномен державотворення та його основні 
інтерпретації у філософії Давнього Китаю, що, як наслідок, привело до нового 
осмислення класичної моделі висвітлення соціально-політичних питань у межах 
протиставлення західної та східної філософських традицій, розкриття нових аспек-
тів складного процесу формування і розвитку східної філософії загалом. Вчений 
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здійснив комплексний аналіз історико-філосoфської еволюції ідей та концепцій, які 
вплинули на виникнення, становлення та генезис єдиної державної ідеології дав-
нього Китаю на основі конфуціанства, моїзму та легізму. У 2011 р. вийшла моно-
графія О. І. Бойченка “Класичні вчення про державу в філософії Китаю періоду 
Чжань Го” [Бойченко 2011], а через рік він захистив першу в Україні докторську 
дисертацію з історії китайської філософії “Державотворення у філософії давнього 
Китаю: парадигми осягнення” [Бойченко 2012].

У працях В. С. Михайлова здійснено міждисциплінарний аналіз соціальних здо-
бутків провідних філософських шкіл Давнього Китаю крізь призму їхньої людино-
вимірності, виходячи з потреби імплементації прийнятних з погляду сьогодення 
соціально-філософських ідей у сучасну соціальну практику України. У його працях 
набули подальшого розвитку теоретико-методологічні підходи до різноаспектного 
системного дослідження соціально-філософської та історіософської думки Давньо-
го Китаю. Вчений визначив основні принципи існування особистості в соціумі від-
повідно до поглядів давньокитайських філософів, сформулював принципові підхо-
ди до соціального і державного управління та підготовки управлінських кадрів 
відповідно до поглядів провідних філософських шкіл Давнього Китаю. Вперше у 
вітчизняній філософській думці В. С. Михайлов проаналізував базові принципи ки-
тайської воєнної та політичної стратегії та обґрунтував засади стратегічного мис-
лення на перспективу в ракурсі їхнього критичного використання в умовах сучас-
ності. Важливим елементом цих досліджень є розкриття поглядів давньокитайських 
мислителів щодо усвідомлення сутності історичних процесів у контексті сучасного 
розуміння соціально-історичної динаміки. Крім того, дослідних вперше окреслив 
важливі перспективні напрями імплементації окремих значущих аспектів соціально-
філософського і філософсько-історичного надбання давньокитайської філософії у 
вітчизняну соціальну практику. У 2010 р. В. С. Михайлов захистив кандидатську 
дисертацію “Людиновимірність соціально-філософської традиції Давнього Китаю і 
сучасність” [Михайлов 2010], а у 2014 р. видано його монографію “Філософська 
традиція Китаю: людський вимір та вплив на сучасність” [Михайлов 2014].

Окрім історії українського китаєзнавства, В. О. Кіктенко також досліджує істо-
рію філософії та науки Китаю, методологію китаєзнавства, що знайшло відобра-
ження в його численних публікаціях. Упродовж багатьох років учений досліджував 
особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, форму-
вання основних понять, принципів методології та теоретичних висновків “школи 
Джозефа Нідема”. В. О. Кіктенко глибоко проаналізував специфіку раціоналістич-
ного гуманізму “школи Джозефа Нідема” щодо досліджень соціальних процесів, 
який виник внаслідок синтезу методів біології та гуманітарних досліджень. Дослід-
ник ретельно вивчив гіпотези й теоретичні положення щодо історичної динаміки 
та соціокультурних чинників розвитку китайської науки в соціальній епістемології 
“школи Джозефа Нідема” як боротьби проти європоцентристського підходу. 
В. О. Кіктенко встановив ключові положення соціології знання в історико-культур-
ній реконструкції “школи Джозефа Нідема” щодо визначення теоретичних поло-
жень традиційної китайської науки. Крім того, вчений проаналізував теоретичні 
основи та наслідки реконструкції історії природознавства в Китаї та його соціаль-
них основ у працях “школи Джозефа Нідема”, показав подолання методології нау-
кового пізнання Дж. Нідема в нових моделях реконструкції китайської науки й 
цивілізації (Д. Бодде, Н. Сівін, Дж. Ллойд, Б. Ельман, Т. Хафф, Дж. Хобсон і Цянь 
Веньюань). В. О. Кіктенко представив дослідження китайської науки й цивілізації 
“школою Джозефа Нідема” та її опонентами не лише як факт історії філософії, а й 
як теоретичне знання, єдину систему, потужний напрям інтелектуального життя 
другої половини XX ст. Проміжним результатом цих досліджень став вихід у світ у 
2009 р. монографії “Історико-філософська концепція Джозефа Нідема: китайська 
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наука і цивілізація (філософський аналіз теоретичних підходів)” [Кіктенко 2009], а 
остаточним – захист В. О. Кіктенком у 2013 р. докторської дисертації «“Школа 
Джозефа Нідема”: філософія і методологія досліджень китайської науки і цивіліза-
ції» [Кіктенко 2013]. Надалі у власній науковій роботі дослідник зосередився на ви-
вченні різноманітних аспектів сучасної філософії та ідеології Китаю.

В. В. Беля у своїх працях осмислює феномен традиції як моделі історичності со-
ціального розвитку в контексті процесів модернізації китайського соціуму на тлі 
сучасних ґлобальних трансформацій. На засадах дослідження низки оригінальних 
теоретичних джерел сучасних китайських філософів та оприявнення їхнього 
соціально-філософського складника вчений проаналізував поетапну модернізацію 
китайського суспільства та визначив її основні фази: на рівні окремих елементів со-
ціальної системи, на рівні структурної переробки соціальної системи в цілому, у 
площині визначення самоопису та соціального ідеалу. В. В. Беля доводить такі по-
ложення: 1) розгортання модернізаційних процесів у Китаї відбувається переважно 
еволюційним шляхом (“шлях реформ”); 2) китайський модернізаційний проєкт є 
пошуком сумісності цінностей: “конфуціанський капіталізм”, “китаїзація” соціаль-
них теорій, економічних форм тощо; 3) китайські теоретики дискутують радше 
щодо деталей модернізації, окремих її сфер, аніж про досконалий модернізаційний 
стандарт, що комплексно усвідомлюється в усій повноті його аспектів; 4) соціо-
культурна археологія інтерпретації процесу модернізації китайського соціуму як 
соціальних та політико-ідеологічних процесів – від руху “ян’у” (модернізація “на-
впомацки”) до “руху за нову культуру” (“конфліктна” модернізація) та пошуку спе-
цифічно китайського балансу між традицією і модернізацією в доктрині “гармоній-
ного розвитку” (“збалансована” модернізація); 5) слід розрізняти поняття “традиція” 
(як просте повторення минулого досвіду) і “традиційність” як іманентна тяглість 
самої суті соціальності, що гарантує неперервність прийняття минулого і мотивує 
потребу “вибираючи, утверджувати наново” (Чжоу Ян); 6) терміном “модерніза-
ція” в Китаї підсумовують процеси різної історичної і часової визначеності за 
умови, що остання набуває цивілізаційної місткості за збереження основного фон-
ду національної ідіоматики – невідчужуваних, імплікованих у структурах та прак-
тиках життєвого світу визначеностях, що гарантують цілісність генетичного коду 
національного буття. У 2015 р. В. В. Беля захистив кандидатську дисертацію “Тра-
диція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій” 
[Беля 2015].

Ю. Л. Бутко досліджує концепцію духовної трансгресії у даоській антропологіч-
ній містиці, її основні джерела формування та етапи розвитку. Дослідниця здійсни-
ла системний аналіз даоської концепції антропомістичного космосу та “внутрішніх 
божеств”; застосувала постструктуралістське поняття трансгресії як засіб історико-
філософської герменевтики даоського антропомістичного дискурсу, який дав їй змо-
гу виявити іманентний даоському мисленню горизонт подолання бінарно-лінійної 
моделі діалектики; встановила кореляцію між трьома модифікаціями концепту 
трансгресії в даоській антропомістиці: енстатичним концептом трансгресії класич-
ного даосизму, концептом трансгресії як внутрішнього екстазу свідомості в даосизмі 
Чжуан-цзи та концептом трансгресії як зовнішнього екстазу в духовних практиках 
релігійного даосизму; показала, що синкретичне поєднання елементів концептуалі-
зації енстатичної трансгресії, феноменологічної трансгресії та екстатичної транс-
гресії формує діалектичне підґрунтя концепції внутрішньої алхімії як специфічної 
парадигми даоського антропомістицизму; встановила, що енстатична модель тран-
сгресії в даоській антропомістиці корелює з хтонічною містикою як сутнісним еле-
ментом української культури. Окрему увагу авторка приділила висвітленню сус-
пільного та індивідуального у трансгресії даосизму в контексті української філосо-
фії та визначенню вияву феномену даоської трансгресії в концепціях європейського 
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постструктуралізму. У 2018 р. Ю. Л. Бутко захистила кандидатську дисертацію 
“Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці” [Бутко 2018].

Окремі аспекти китайської філософії було досліджено у працях та відповідних 
кандидатських дисертаціях Г. В. Гіоргадзе (Триліс) (поняття “жень”), І. С. Родиче-
вої (поняття “пустота” в даосизмі), А. Ю. Стрелкової (поняття “пустота” в чань-
буддизмі) та ін.

2.5. Політичні науки
У політичних науках у незалежній Україні першим до вивчення Китаю звернув-

ся С. М. Федоренко. У працях вченого здійснено комплексний аналіз політики від-
критості Китаю як вияву запровадження державних реформ, її конструктивних та 
негативних суспільно-політичних виявів. Концепція С. М. Федоренка базується на 
двох основних положеннях: 1) державно-політичний ізоляціонізм не припускає 
здійснення перетворень такого масштабу, які відбувалися в КНР упродовж 1980–
1990-х рр., 2) відкритість уможливлює посилення тиску з боку політичних культур, 
чужорідних щодо китайської політичної традиції. Автор справедливо відзначає, 
що за цей період не спостерігалося ані ознак деформації китайської політичної 
системи, яких можна було очікувати саме через натиск “атлантичної” цивілізації, 
ані посилення виявів політичного протистояння між Китаєм та іншими світовими 
державами, ані, зрештою, спроб згортання реформ під приводом “невідповідності 
практики відкритості державно-політичним інтересам країни”. І все це свідчить 
про наявність нових підходів, форм, методів та механізмів використання китай-
ським керівництвом політики відкритості, які дали змогу урядові КНР нейтралізу-
вати деструктивний потенціал цієї політики, ефективно використовуючи її переваги. 
У своїх працях С. М. Федоренко вдало визначає політичний зміст, підґрунтя й чин-
ники запровадження курсу відкритості в Китаї; розкриває діалектичний взаємо-
зв’язок радикального оновлення Китаю зі світовими модернізаційними процесами 
за збереження специфіки розвитку китайського суспільства; розглядає еволюцію 
курсу відкритості, його перспективи і можливі наслідки для КНР та світової спіль-
ноти загалом; доводить, що оптимальний тип модернізації в КНР відображає у сво-
їй основі чинні в будь-якій суспільній системі закономірності політичної боротьби 
між прагненням до змін і прагненням до стабільності; розглядає значення і резуль-
тати застосування Китаєм оригінальних підходів у внутрішній і зовнішній політиці 
типу “соціалізм із китайською специфікою”, “одна держава – дві системи”; висвіт-
лює роль “теорії Ден Сяопіна” як етико-політичного вчення, яке визначило засади 
радикальних реформ, поєднавши в них автохтонні традиції та звичаї китайського 
соціуму з низкою універсальних надбань “атлантичної” цивілізації; пропонує мето-
дичні підходи до вивчення китайського досвіду запровадження політики відкритос-
ті, передусім щодо створення вільних економічних зон та залучення іноземних 
інвестицій, що може бути корисним також для України; дає оцінку методологічних 
засад китайських реформ і авторитарно-плюралістичної моделі суспільства, що 
ґрунтується на співіснуванні різних форм власності. У 1998 р. С. М. Федоренко за-
хистив першу в Україні кандидатську китаєзнавчу дисертацію з політичних наук на 
тему “Еволюція політичного курсу відкритості Китаю” [Федоренко 1998].

Найвагоміший для українського китаєзнавства внесок у політичні науки зробив 
О. В. Шевчук, який здійснив цілісний порівняльний аналіз зовнішньополітичних 
стратегій США та РФ щодо КНР як багатопланового системного явища у трьох ви-
мірах – концептуальному, часовому та у вимірі практичної реалізації. Він розробив 
авторську концепцію багатовимірної системи, яка дає змогу здійснювати аналіз ди-
наміки і спадковості щодо зовнішньополітичних стратегій держав, виявляти їхні 
спільні та відмінні риси; визначив співвідношення ідеологічного та геополітичного 
складників американської та радянської/російської зовнішньої політики щодо КНР 
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у період біполярності та постбіполярності. Дослідник виокремив та проаналізував 
фактори, що визначили на межі ХХ–ХХІ ст. модернізацію зовнішньополітичної 
стратегії США та РФ на глобальному та регіональному рівнях. Це знайшло відо-
браження у прийнятті і практичній реалізації зовнішньополітичних стратегічних 
концепцій щодо КНР і врегулюванні проблем міжнародної безпеки відповідно до 
національних інтересів США й РФ та їхніх глобальних настанов і планів. Крім 
того, вчений довів збереження основних параметрів політики американських адмі-
ністрацій щодо КНР та констатував, що динамічний розвиток політико-еконо-
мічного потенціалу КНР є певною мірою викликом щодо зовнішньополітичних 
регіональних орієнтацій як США, так і РФ, що, у свою чергу, зближує їх у прагнен-
ні “стримувати” Китай завдяки долученню його до участі в діяльності різноманіт-
них дво- та багатосторонніх інституцій політичного та економічного характеру. У 
2008 р. О. В. Шевчук видав монографію “Китай між США та Росією: геостратегіч-
ні відносини” [Шевчук 2008], а у 2009 р. захистив докторську дисертацію “Зовніш-
ньополітична стратегія США та РФ щодо КНР” [Шевчук 2009].

М. І. Гримська у своїх працях здійснила компаративний аналіз головних напрям-
ків зовнішньополітичної діяльності КНР, а також засобів та методів її оптимізації 
в контексті глобальних і регіональних викликів національній безпеці на етапі 
здійснення стратегії “чотирьох модернізацій”. Дослідниця доводить, що сучасна 
зовнішня політика КНР спрямована на забезпечення умов реалізації національної 
стратегії розвитку, метою якої є досягнення Китаєм до середини XXI ст. статусу 
наддержави, що посіла б панівне місце в АТР, яке дорівнювало б за своїм політич-
ним впливом, економічною та військовою могутністю США. Вона обґрунтовано 
стверджує, що в КНР розроблена оригінальна ідеологія розвитку сучасної світової 
системи, за якою та формуватиметься внаслідок протистояння “глобальних місій” 
провідних держав, заснованих на різних цінностях, організаційних принципах, 
співвідношеннях “м’якої” й “жорсткої” сили, політики й економіки. У 2009 р. 
М. І. Гримська захистила кандидатську дисертацію «Еволюція зовнішньої політи-
ки КНР в умовах реалізації стратегії “чотирьох модернізацій”» [Гримська 2009].

П. С. Ленський шляхом інтегративного підходу, що базується на багатофактор-
ному аналізі міжнародних процесів, здійснив комплексне дослідження фундамен-
тальних проблем реалізації зовнішньополітичних концепцій КНР у Центральній 
Азії. Особливу увагу дослідник приділив аналізу міждержавних та міжурядових, а 
також внутрішньодержавних документів, зокрема виступів китайських керівників 
на партійних і парламентських форумах, звітів Міністерства закордонних справ 
КНР, документів, що регулюють діяльність Шанхайської організації співробітни-
цтва. П. С. Ленський детально проаналізував динаміку розвитку зовнішньої політи-
ки КНР із забезпечення регіональної безпеки в Центральній Азії; ґрунтовно вивчив 
сучасні міжнародно-політичні виклики в регіоні Центральної Азії, які загрожують 
національним інтересам Китаю, а також розглянув специфіку регіонального співро-
бітництва в рамках Шанхайської організації співробітництва як фактор політики 
Китаю щодо інших країн організації; глибоко проаналізував особливості сучасного 
політологічного осмислення у КНР проблем міжнародної політики та нові аспекти 
розвитку офіційних зовнішньополітичних концепцій Китаю в контексті його модер-
нізованої геостратегії; запропонував нову інтерпретацію парадигмальних аспектів 
безпекової політики КНР з урахуванням геополітичних трансформацій та форму-
вання підсистеми міжнародних відносин в регіоні Центральної Азії в умовах глоба-
лізації. У 2010 р. П. С. Ленський захистив кандидатську дисертацію “Центрально-
азійський вектор політики КНР у галузі регіональної безпеки в постбіполярний 
період” [Ленський 2010].

П. П. Білак здійснив комплексне дослідження політики Тайваню щодо КНР у пе-
ріод 2008 – 2010 рр., який характеризується якісними змінами в характері взаємин 
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між Тайванем та КНР – переходом від конфронтації до прагматизму та пошуку 
шляхів примирення. Вчений доводить, що політика Тайваню щодо КНР спрямова-
на, з одного боку, на максимізацію вигод через економічне зближення й нормаліза-
цію політичних відносин з Пекіном, а з другого боку, на мінімізацію ризиків, 
спричинених стратегічною невизначеністю в регіоні Східної Азії через підтриман-
ня військово-політичних зв’язків зі США, що й дає підстави характеризувати полі-
тику Тайваню щодо КНР як хеджування. У своїх працях автор встановив роль 
економічних процесів, військово-стратегічних питань, національної ідентичності як 
факторів, що сприяють реалізації Тайванем стратегії хеджування щодо КНР у се-
редньостроковій перспективі. У 2011 р. П. П. Білак захистив кандидатську дисерта-
цію “Еволюція політики Тайваню щодо КНР” [Білак 2011].

І. Г. Вишневська-Черкас у контексті теорії міжнародних відносин здійснила 
комплексне дослідження американської стратегії стримування та залучення КНР, у 
якому насамперед проаналізувала новітні тенденції теорії і практики формування 
зовнішньополітичної діяльності двох держав. Дослідниця показала ефективні та 
неефективні методи конгейджменту для захисту національних інтересів США; до-
вела, що конгейджмент є стратегією “подвійного призначення”; уточнила законо-
мірності впливу процесу глобалізації на поступальний розвиток КНР, а отже, й ін-
теграції як складника американської стратегії стримування та залучення КНР; 
визначила причини формування стратегії стримування та залучення в американсько-
китайських відносинах; проаналізувала основні трансформаційні етапи конгей-
джменту – від “відповідального учасника”, що передбачає залучення Китаю до 
розв’язання глобальних проблем з метою забезпечення його діяльності в інститу-
ційних межах сучасної системи міжнародних відносин, до “стратегічного запевнен-
ня”, яке полягає в розвитку всебічного партнерства між США та КНР; обґрунтувала 
відмінності між реалізацією національних стратегій США та КНР у різних точках 
планети; висунула тезу щодо неефективності демократизації як методу стратегії 
конгейджменту для запобігання гіпотетичній війні між США та КНР, незважаючи 
на положення теорії демократичного світу. У 2015 р. І. Г. Вишневська-Черкас за-
хистила кандидатську дисертацію “Стратегія стримування та залучення в американ-
сько-китайських відносинах” [Вишневська-Черкас 2015], а через рік було видано її 
монографію “США – КНР: стратегія конгейджменту” [Вишневська-Черкас 2016].

С. А. Бут з’ясував особливості реалізації стратегічного партнерства Китайської 
Народної Республіки та Російської Федерації в постбіполярний період. Особливу 
увагу дослідник приділив визначенню комплексу зовнішньополітичних та еконо-
мічних цілей, чинників взаємозацікавлення в розвитку співробітництва обох сторін. 
Автор доводить, що стратегічне партнерство між КНР та РФ має багатовимірний 
характер та реалізується в політичній, економічній, паливно-енергетичній, військо-
вій сферах. С. А. Бут вважає, що проблеми та суперечності в китайсько-російських 
відносинах не мають негативного впливу на стратегічне партнерство цих країн. По-
казано, що в процесі розвитку стратегічного партнерства між КНР та РФ важливі-
шу роль відіграють зовнішні чинники, серед яких діяльність США на міжнародній 
арені виступає ключовим зовнішнім імперативом для китайсько-російського страте-
гічного партнерства. У 2016 р. С. А. Бут захистив кандидатську дисертацію “Страте-
гічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та 
Російської Федерації” [Бут 2016].

М. Г. Кононенко у своїх працях здійснила дослідження еволюції зовнішньополі-
тичної стратегії КНР у регіоні Перської затоки, визначила систему геополітичних 
та геоекономічних інтересів КНР у регіоні й відповідно основні принципи, мету та 
засоби їхньої реалізації. Дослідниця структурувала форми і методи зовнішньополі-
тичного інструментарію реалізації політики КНР у регіоні Перської затоки, дала 
оцінку ефективності багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього 
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співробітництва КНР із країнами Перської затоки. Крім того, доведено, що співпра-
ця КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та двостороннє 
співробітництво з державами Перської затоки взаємно доповнюють і сприяють одне 
одному. У 2016 р. М. Г. Кононенко захистила кандидатську дисертацію “Еволюція 
зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки” [Кононеко 2016].

2.6. Економіка
В. В. Величко продовжив власні дослідження різних аспектів економічного роз-

витку давнього та сучасного Китаю, зокрема розглянув процеси, пов’язані з рефор-
муванням економіки, зовнішньоторгові відносини, економічне районування, розви-
ток спеціальних економічних зон і особливу увагу приділив українсько-китайським 
торгово-економічним відносинам. У 2010 р. було надруковано його найважливішу 
монографію “Регіонознавство Китаю: економіка і управління”, у якій автор просте-
жив зв’язок між сучасними глобалізаційними процесами та явищами регіоналізму 
й регіоналізації в Китаї, запропонував періодизацію розвитку регіонознавства в Ки-
таї, а також подав стислу характеристику кожного періоду [Величко 2010].

О. М. Олійник проаналізував стан та перспективи розвитку валютно-кредитної 
системи КНР у процесі ринкової трансформації економіки, зробив порівняльний 
аналіз розвитку валютно-кредитних систем України та Китаю. У 1997 р. дослідник 
захистив першу в Україні кандидатську китаєзнавчу дисертацію з економічних 
наук – “Розвиток валютно-кредитної системи Китаю в процесі ринкової трансфор-
мації економіки” [Олійник 1997]. Надалі О. М. Олійник продовжив дослідження 
фінансової системи та різних питань економічного розвитку КНР, а також торгово-
економічної співпраці України та Китаю. 

М. С. Алексієнко досліджує економічно-інноваційний потенціал та особливості 
стратегії Китаю в сучасній системі міжнародних економічних відносин (регіональ-
ні тенденції, напрями міжнародної спеціалізації регіональних технологічних утво-
рень). Дослідник визначає особливості програмно-цільових підходів у регулюванні 
відкритої економіки Китаю, механізму державного інституційного регулювання 
соціально-економічного розвитку КНР; вивчає валютно-фінансову політику Китаю 
як інструмент інноваційної стратегії держави; досліджує механізм торгово-еконо-
мічного співробітництва Китаю в комплексі його тенденцій та пріоритетів; розкри-
ває інвестиційно-фінансові складники, геостратегічні пріоритети формування ін-
теграційних механізмів Китаю; визначає роль співробітництва з КНР у контексті 
підвищення ефективності національної економіки України, піднесення її міжнарод-
ної конкурентоспроможності. У 2009 р. М. С. Алексієнко захистив кандидатську 
дисертацію “Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності” [Алексієнко 2009].

У працях В. Ю. Голод досліджено теоретичні та практичні аспекти трансформа-
ції валютно-фінансової системи КНР, виявлено особливості валютно-фінансового 
регулювання глобалізації. Окремо досліджено сучасний стан та перспективи валют-
но-фінансової інтеграції Китаю. Дослідниця розкриває особливості валютно-фінан-
сового регулювання Китаю в контексті запобігання економічним кризам. Окрему 
увагу приділено особливостям процесів консолідації фінансових капіталів як на на-
ціональному, так і на регіональному рівнях. Уперше досліджено кількісні аспекти 
інтеграції “Великого Китаю” (КНР, Тайвань, Гонконг) у макроекономічному кон-
тексті та доведено фінансову інтеграцію всіх трьох ринків. Найвищий ступінь ін-
теграції був встановлений між КНР та Гонконгом. На основі аналізу та узагальнення 
результатів дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо застосуван-
ня досвіду Китаю в реформуванні валютно-фінансової системи України. У 2010 р. 
В. Ю. Голод захистила кандидатську дисертацію “Особливості валютно-фінансового 



Формування національної школи українського китаєзнавства...

The World of the Orient, 2019, № 4                                                                                          49

регулювання у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону” [Голод 2010]. Наступні 
її праці були присвячені окремим аспектам сучасного соціально-економічного роз-
витку КНР.

Важливому питанню дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку 
відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм під впливом глобалі-
заційних процесів присвячено праці З. Я. Макогін (Щербатої). На основі аналізу 
критеріальних підходів до визначення рівня стратегічного партнерства дослідниця 
визначає місце КНР у зовнішній політиці України, формулює основні аспекти 
торговельно-економічної та інвестиційної співпраці обох країн, виявляє найбільш 
конкурентоспроможні вітчизняні товари на китайському ринку. На основі регресій-
ного аналізу сформульовано висновок про можливості збільшення виробничих по-
тужностей в Україні в разі легального надходження на вітчизняний ринок товарів 
із Китаю, що пояснює та дешева продукція, яку згодом використають вітчизняні 
підприємства у виробничому процесі. Водночас авторка доводить, що “тіньовий” 
китайський імпорт є чинником “пригнічення” національного товаровиробника 
текстильної галузі. Крім того, запропоновано цілу низку заходів для активізації 
торгово-економічного та інвестиційного співробітництва України та КНР. У 2011 р. 
З. Я. Макогін захистила кандидатську дисертацію “Розвиток українсько-китайських 
економічних відносин з позиції стратегічного партнерства” [Макогін 2011].

О. В. Хоменко (Дроботюк) присвятила низку власних праць дослідженню умов, 
факторів, механізмів формування інноваційної конкурентоспроможності економіки 
Китаю. Докладно було показано ретроспективу еволюції інноваційної політики та 
механізмів формування високої інноваційної конкурентоспроможності КНР. Крім 
того, дослідниця дала прогностичну оцінку інноваційного розвитку КНР, узагаль-
нила національні коротко-, середньо- та довгострокові пріоритети інноваційної по-
літики КНР до 2050 р. У 2014 р. О. В. Хоменко захистила кандидатську дисертацію 
“Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю” [Хоменко 
2014]. Надалі вчена продовжила вивчення цієї теми та значно розширила свої до-
слідження сучасного соціально-економічного розвитку Китаю. 

Першим українським навчальним посібником у цій галузі знань стала праця 
Л. Т. Шевчук “Китай: соціально-економіко-географічна характеристика”, видана в 
1999 р. у Львові [Шевчук 1999]. В останні роки системне вивчення економіки Ки-
таю поступово розвивається в Київському національному економічному універси-
теті ім. Вадима Гетьмана, що дає надію на повноцінне формування цього важливого 
напрямку в українському китаєзнавстві.

2.7. Педагогіка
Українські науковці вивчають історію та сучасний стан освітньої системи в Ки-

таї. Зокрема, О. М. Шпарик аналізує педагогічні ідеї Конфуція та робить висновок, 
що його внесок у розвиток освіти Давнього Китаю полягає в узагальненні ним по-
переднього досвіду навчання та створенні етико-політичного вчення, яке пізніше 
стало підґрунтям виховання молоді і домінувало в китайській освітній традиції до 
початку ХХ ст. На її думку, головний моральний канон виховання Конфуція вима-
гає постійного морального розвитку і здобуття освіти на основі гуманізму та інди-
відуального підходу, й ці принципи надалі стали основою освітньо-виховної 
системи Китаю. Особливу увагу дослідниця приділяє висвітленню розвитку освіти в 
період Західного Чжоу (ХІ–VIII ст. до н. е.) та в епоху Чуньцю (VIII–V ст. до н. е.) – 
окреслено функції вчителів і правила щодо контролю якості освіти; з’ясовано змі-
ни, які відбулися в розвитку освіти в цей історичний період, – вони полягали в 
занепаді державного типу освіти та поширенні приватних шкіл; визначено провідні 
філософсько-педагогічні засади вчення Конфуція; виокремлено та охарактеризовано 
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методи навчання та виховання за Конфуцієм (метод навчання через зацікавлення 
школяра, метод висновків за аналогією, індуктивний метод викладання знань, ме-
тод навчання на реальних життєвих прикладах, діалог і обмін думками, виховання 
на власному прикладі). У 2012 р. О. М. Шпарик захистила кандидатську дисерта-
цію “Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі” [Шпарик 2012].

О. М. Малишева звернулася до вивчення системи підготовки держслужбовців у 
сучасному Китаї. Дослідниця визначила соціально-історичні передумови та обґрун-
тувала етапи розвитку системи підготовки держслужбовців у вищих навчальних за-
кладах КНР: перший етап (1949–1965) – формування системи освіти держслужбов-
ців КНР з урахуванням досвіду СРСР; другий етап (1966–1978) – занепад націо-
нальної системи підготовки державних службовців у вищих навчальних закладах 
країни у зв’язку з реорганізацією системи вищої освіти в КНР; третій етап (1979–
1992) – поступове відродження самобутнього національного досвіду підготовки 
держслужбовців; четвертий етап (1993–2006) – розбудова національної системи 
підготовки держслужбовців. У працях авторки визначено структуру, основні скла-
дові та форми фахової підготовки державних службовців у вищих навчальних за-
кладах Китаю в історичній ретроспективі та на сучасному етапі; уведено до науко-
вого обігу відомості про систему підготовки держслужбовців у профільних на-
вчальних закладах та загальній системі вищої освіти КНР; окреслено можливості 
та доцільність упровадження у вітчизняну систему вищої професійної освіти еле-
ментів китайського досвіду з підготовки держслужбовців. У 2015 р. О. М. Малише-
ва захистила кандидатську дисертацію “Підготовка державних службовців у вищих 
навчальних закладах Китайської Народної Республіки” [Малишева 2015].

У багатьох українських університетах вже тривалий час викладають китайську 
мову, й тому невипадковою є поява праць, пов’язаних з методикою її викладання. 
Найбільший внесок у цьому напрямку зробила О. В. Попова, яка обґрунтувала ме-
тодологічні і науково-теоретичні концепти професійно-мовленнєвої підготовки 
майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти; розкри-
ла сутність та структуру феноменів “професійно-мовленнєва підготовка майбутніх 
перекладачів китайської мови” та “перекладацька компетентність майбутнього пе-
рекладача китайської мови”; виявила критерії (мовна, комунікативно-мовленнєва, 
перекладацько-дискурсивна, лінгвосоціокультурна, специфічно-технологічна ком-
петенції); охарактеризувала рівні сформованості перекладацької компетентності у 
майбутніх перекладачів китайської мови (високий, достатній, задовільний, низь-
кий); з’ясувала специфіку перекладацької діяльності в умовах мовної та соціокуль-
турної взаємодії українського та китайського народу через обумовлення її динаміч-
ними міжнародними зв’язками України з КНР та преференціями розвинутих 
різногалузевих сфер; визначила педагогічні умови професійно-мовленнєвої підго-
товки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти; 
розробила модель професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів ки-
тайської мови (когнітивно-збагачувальний, операційно-репродуктивний, креативно-
продуктивний, оцінно-рефлексивний етапи) в умовах університетської освіти; уточ-
нила поняття “професійно-мовленнєва підготовка”, “перекладацька діяльність”, 
“компетенція”, “компетентність”, “перекладацька компетентність”. У 2016 р. було 
видано дві монографії О. В. Попової – “Професійно-мовленнєва підготовка майбут-
ніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти” [Попова 2016a] 
та “Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в 
умовах університетської педагогічної освіти: теоретичний аспект” [Попова 2016b]. 
Через рік дослідниця захистила докторську дисертацію “Теоретико-методичні заса-
ди професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в 
умовах університетської освіти” [Попова 2017]. Необхідно додати, що О. В. Попова 
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є співдиректором з українського боку Освітньо-культурного центру “Інститут 
Конфуція” при Південноукраїнському національному педагогічному університеті 
ім. К. Д. Ушинського в Одесі.

2.8. музейна справа
Провідні українські науковці постійно працюють із предметами китайського 

мистецтва у фондах насамперед Київського музею мистецтв ім. Богдана та Варвари 
Ханенків (Г. І. Біленко, В. І. Гамянін, М. Ю. Логвин, О. Новікова, В. Юнда). Крім 
того, певна робота ведеться в Національному музеї історії України, Одеському му-
зеї західного та східного мистецтва (О. Вазілов), Харківському художньому музеї 
(Т. Литовко), Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького, у 
Музеї-заповіднику “Золочівський замок” (Т. Олейнікова), у Муніципальному музеї 
приватних колекцій ім. О. В. Блещунова та ін.

На завершення зазначимо, що хоча китаєзнавство в Україні має багату історію, 
проте це молода наукова дисципліна, яка ще перебуває на етапі становлення. Най-
більша кількість фахівців-китаєзнавців працює у сфері мовознавства й літературо-
знавства, та, на жаль, лише одиниці системно займаються вивченням історії, філо-
софії, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Зараз експертне 
співтовариство китаєзнавців нечисленне та інституційно об’єднане лише діяльніс-
тю Української асоціації китаєзнавців. Сьогодні важливим є підвищення професій-
ного рівня вивчення Китаю (класичний та практичний напрямок) до світового рівня, 
що, крім суто науково-освітнього значення, має стати запорукою взаєморозуміння 
між народами наших країн. Прискорення темпів розвитку українсько-китайських 
відносин та бурхливий розвиток ініціативи “Один пояс, один шлях” ставлять перед 
українськими китаєзнавцями кардинально нові завдання, що лежать в економічній і 
технологічній сферах і мають бути забезпечені формуванням прикладного напрям-
ку (підготовкою вузьких спеціалістів із поглибленими знаннями Китаю).

1 Після перереєстрації 17 грудня 2018 р. “Китаєзнавчі дослідження” стали журналом, що 
двічі на рік спільно видають Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 
ГО “Українська асоціація китаєзнавців” та Державний вищий навчальний заклад “Київ-
ський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”: http://chinese-studies.
com.ua/ 

2 Сьогодні це факультет сходознавства Київського національного лінгвістичного універ-
ситету.

3 З 2018 р. – відділ Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
4 Далі – ФСП.
5 Далі – БСР.
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В. О. Кіктенко
Формування національної школи українського китаєзнавства

(1991 – початок XXI ст.)
У статті описується інституційний аспект створення національної школи китаєзнавства 

в Україні, який визначається як науково-освітній і триває дотепер. У цей період були закла-
дені основи викладання і вивчення китайської мови в низці українських університетів. 
Основними аспектами досліджень є текстова лінгвістика, теоретичні проблеми лінгвістики, 
лексична семантика, жанрові і стилістичні аспекти перекладу, порівняльна і контрастивна 
лінгвістика, історія літератури, польова та корпусна лінгвістика (укладання словників). У 
деяких освітніх установах були створені Інститути та Класи Конфуція. Прогрес у розвитку 
китаєзнавства став можливий завдяки таким науковим центрам, як Інститут сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин 
НАН України, Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Також важливу 
роль у цьому процесі відіграє Українська асоціація китаєзнавців, спадкоємиця Українського 
відділення Всесоюзної асоціації китаєзнавців. У роботі проаналізовано значні наукові до-
сягнення українських китаєзнавців у таких напрямках, як історія (Л. Лещенко, В. Седнєв, 
C. Нікішенко, В. Кіктенко, В. Гамянін, В. Урусов, І. Кіпцар, М. Карпенко, М. Таран, В. Смо-
ліна, С. Кошовий), мовознавство (І. Чирко, Г. Карпенко, С. Колодко, Т. Демчук, В. Малиць-
ка, О. Шевченко, Є. Гобова, О. Тихонова, І. Костанда, Н. Коломієць, О. Козоріз, Б. Нечипо-
ренко, А. Остапчук, Л. Пойнар, М. Андрієць, О. Трубіцина, Ю. Любимова, О. Нестеренко, 
Н. Руда, С. Цимбал, К. Геворгян, А. Смирнова, С. Бочарова, М. Панасенко, О. Донцова, 
В. Сорочан, О. Рудік, О. Мельникова, Д. Мерзлюк), літературознавство (Н. Ісаєва, Н. Кір-
носова, Н. Черниш, Я. Шекера, Є. Мурашевич, О. Воробей, А. Акімова, Д. Підмогильна, 
Н. Нікоряк, В. Гамянін, В. Урусов, Є. Гобова, І. Костанда, А. Кучинська, Д. Мерзлюк, 
Ю. Панасюк, М. Савченко, О. Самара та ін.), філософія (А. Усик, О. Бойченко, В. Михай-
лов, В. Кіктенко, В. Беля, Ю. Бутко, Г. Гіоргадзе, І. Родичева, А. Стрелкова), політичні на-
уки (С. Федоренко, О. Шевчук, М. Гримська, П. Ленський, П. Білак, І. Вишневська-Черкас, 
С. Бут, М. Кононенко), економіка (В. Величко, О. Олійник, М. Алексієнко, В. Голод, З. Ма-
когін, О. Хоменко, Л. Шевчук), педагогіка (О. Шпарик, О. Малишева, О. Попова), музейна 
справа (Г. Біленко, В. Гамянін, М. Логвин, О. Новікова, В. Юнда, О. Вазілов, Т. Литовко, 
Т. Олейнікова).

ключові слова: китаєзнавство, економіка, історія, історія науки, літературознавство, 
мовознавство, музейна справа, педагогіка, політичні науки, філософія 

В. А. Киктенко
Формирование национальной школы украинского китаеведения 

(1991 г. – начало XXI в.)
В статье описывается институциональный аспект создания национальной школы ки-

таеведения в Украине, который определяется как научно-образовательный и продолжается 
до настоящего времени. В этот период были заложены основы преподавания и изучения 
китайского языка в ряде украинских университетов. Основными аспектами исследований 
являются текстовая лингвистика, теоретические проблемы лингвистики, лексическая 
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семантика, жанровые и стилистические аспекты перевода, сравнительная и контрастивная 
лингвистика, история литературы, полевая и корпусная лингвистика (составление слова-
рей). В некоторых образовательных учреждениях были созданы Институты и Классы Кон-
фуция. Прогресс в развитии китаведения стал возможен благодаря таким научным центрам, 
как Институт востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины, Институт мировой эко-
номики и международных отношений НАН Украины, Национальный университет “Киево-
Могилянская академия”. Также важную роль в этом процессе играет Украинская ассоциа-
ция китаведов, преемница Украинского отделения Всесоюзной ассоциации китаведов. В 
работе проанализированы значительные научные достижения украинских китаведов в та-
ких направлениях, как история (Л. Лещенко, В. Седнев, C. Никишенко, В. Киктенко, В. Га-
мянин, В. Урусов, И. Кипцар, М. Карпенко, М. Таран, В. Смолина, С. Кошевой), языкозна-
ние (И. Чирко, Г. Карпенко, С. Колодко, Т. Демчук, В. Малицкая, Е. Шевченко, Е. Гобова, 
А. Тихонова, И. Костанда, Н. Коломиец, А. Козорез, Б. Нечипоренко, А. Остапчук, Л. Пой-
нар, М. Андриец, А. Трубицына, Ю. Любимова, А. Нестеренко, Н. Руда, С. Цимбал, К. Ге-
воргян, А. Смирнова, С. Бочарова, М. Панасенко, В. Донцова, В. Сорочан, А. Рудик, 
А. Мельникова, Д. Мерзлюк), литературоведение (Н. Исаева, Н. Кирносова, Н. Черныш, 
Я. Шекера, Е. Мурашевич, А. Воробей, А. Акимова, Д. Пидмогильный, Н. Никоряк, В. Га-
мянин, В. Урусов, Е. Гобова, И. Костанда, А. Кучинская, Д. Мерзлюк, Ю. Панасюк, М. Сав-
ченко, А. Самара и др.), философия (А. Усик, А. Бойченко, В. Михайлов, В. Киктенко, 
В. Беля, Ю. Бутко, Г. Гиоргадзе, И. Родичева, А. Стрелкова), политические науки (С. Фе-
доренко, А. Шевчук, М. Грымская, П. Ленский, П. Билак, И. Вишневская-Черкас, С. Бут, 
М. Кононенко), экономика (В. Величко, А. Олейник, М. Алексеенко, В. Голод, С. Макогон, 
О. Хоменко, Л. Шевчук), педагогика (А. Шпарик, А. Малышева, А. Попова), музейное дело 
(Г. Биленко, В. Гамянин, М. Логвин, А. Новикова, В. Юнда, А. Вазилов, Т. Литовко, Т. Олей-
никова).
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дело, педагогика, политические науки, философия, экономика, языкознание 

Стаття надійшла до редакції 20.10.2019



62                                                                                                          Східний світ, 2019, № 4

©  2018 V. Korniyenko; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of 
Ukraine on behalf of The World of the Orient. This is an Open Access article distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/).

ISSN 1682-5268 (on-line); ISSN 1608-0599 (print)
Shìdnij svìt, 2019, No. 4, pp. 62–71

doi: https://doi.org/10.15407/orientw2019.04.062

UDC 930.2:003.071]:27(477-25)“10”

TURKIC-SLAVIC BILINGUALISM OR CHURCH SLAVONIC TEXT?
(THE qUESTION Of INTERpRETATION ACCURACy Of THE GRAffITI #153 
ON THE fRESCO dEpICTING ST. ONUpHRIUS IN ST. SOpHIA CATHEdRAL)

V. Korniyenko
DSc (History), Senior Fellow
“Sophia of Kyiv” National Conservation Area
24, Volodymyrska Str., Kyiv, 01001, Ukraine
aqwila@ukr.net

The article is devoted to the publication of the newest results of the study of graffiti inscription 
dated back to the second half of the 11th and early 12th centuries, which was scratched on the fres-
co depicting St. Onuphrius in the former southern outer gallery of St. Sophia Cathedral in Kyiv 
(now – Apostolic side-altar). During the graffiti examination in the 1970s, Sergiy Vysotsky has 
defined it as an inscription of obit character on the death of Kyush, the priest in-chief of Bila Ve-
zha. The author of graffiti accused Ivan to be guilty before God and Saint Onuphrius. The inscrip-
tion was considered by the researcher as totally Church Slavonic text.

In the 1980s, Omeljan Pritsak has carried out a re-examination of the graffiti published by 
Vysotsky. The scientist came into the conclusion that the “obscure places” (unclarity) of the re-
searched graffiti marked by the publisher are in fact the words of the language of Torks, settled by 
the Ruthenian princes on the southern borders of Chernigiv principality in the region of the an-
nalistic Bila Vezha. The attribution of certain components of the text to the Torks words written in 
Cyrillic script gave the reason for the researcher to consider the graffiti as a Turkic-Slavic bilin-
gualism, the only written monument of the Torks language of that time.

The text itself was interpreted as an obit record, which narrated about the death of the nomads 
authority (“their pagans” or “chorni klobuky”) – the brothers Tetyuk Klyuch and Ivan Chor in the 
battle in the region of Bila Vezha in 1085, mentioned in “The Homilies of Volodymyr Mono-
makh”.

According to O. Pritsak, the inscription on the wall of the St. Sophia Cathedral was performed 
by the son of Ivan Chor and the nephew of Tetiuk Kuch, since this last-mentioned was a represen-
tative of the clergy ‒ “the priest in-chief of Bila Vezha”, so he could not have children. O. Pritsak 
also assumed that the author of graffiti was also a cleric.

The author’s modern research of the original inscription on the fresco depicting St. Onuphrius 
made it possible to ascertain that the text was scratched exclusively in Church Slavonic language 
by a professional scribe of St. Sophia as evidenced from the peculiarities of the letters design in-
herent to the book monuments of that period.

The text narrated about the death of Kyush the priest in-chief of Bila Vezha, that happened be-
cause of kidnap of unnamed woman by the person who was called by the author in patronymic of 
pagan and Christian names – Byakach/Ivanuch. Accordingly, the only Turkic elements of the in-
scription are two personal names mentioned in the text. Nevertheless, the graffiti is an important 
testimony of the Torks history of the 11th century.

Key words: Bila Vezha, epigraphy, graffiti, Omeljan Pritsak, Sergiy Vysotsky, Sophia of 
Kyiv, Torks
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ТЮРКО-СЛОВ’ЯНСЬКА БІЛІНГВА ЧИ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТЕКСТ?
(ПИТАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ПРОЧИТАННЯ НАПИСУ № 153
НА ФРЕСЦІ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ СВ. ОНУФРІЯ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ)
В. В. Корнієнко

Серед джерел до вивчення історії взаємовідносин кочовиків з Руссю О. Пріцак 
виділяв напис-графіті № 153 на фресці із зображенням св. Онуфрія в західній час-
тині колишньої південної зовнішньої галереї Софійського собору в Києві. Цей текст 
він трактував як єдину відому тюрко-слов’янську білінгву, яка згадує верхівку чор-
них клобуків кінця ХІ ст. і в тексті якої відобразились елементи тогочасної розмов-
ної мови торків. Цей напис був виявлений у Софії Київській С. Висоцьким, публі-
катор його жодним чином не співвідносив із торками та й узагалі з тюркськими 
мовними елементами, а розглядав як церковнослов’янський текст ХІІ ст. У статті 
на основі аналізу наявних матеріалів та виконаних автором сучасних епіграфічних 
досліджень оригіналу пам’ятки на фресці здійснено спробу розв’язати поставлене в 
заголовку питання та зрозуміти зміст зазначеного тексту.

Виявлене С. Висоцьким графіті № 153 було опубліковано 1976 р. [Высоцкий 
1976, 63–67], текст був прочитаний та реконструйований таким чином:

[мⷭца]---------------
[в]тѧтъкюшъпопнъбѣловѣжъсъ
кꙑ ~ бѧкѧчуасванъчюрабꙑбо
жѥѧлъѧⷮлътѧлъвѧбу~

На думку публікатора, напис складався з двох частин, відділених одна від одної 
хвилястою лінією із двома крапками зверху та знизу (в оригінальній пам’ятці зазна-
чені крапки відсутні. – В. К.). Оскільки такий же знак стоїть наприкінці останнього 
рядка речення, С. Висоцький справедливо визначив ці знаки як позначення закін-
чення речень.

Розбивка на слова першого речення в праці С. Висоцького мала такий вигляд: 
“мⷭца [… в]тѧтъ кюшъ попинъ бѣловѣжъсъкꙑ”, тобто “місяця… зарубаний Кюш попин 
біловезький”. Отже, текст визначався як звичний для середньовічної епіграфіки по-
минальний напис, що складався з вказівки дати смерті біловезького попина на ім’я 
Кюш, із заміною традиційного для такої формули дієслова прѣстависѧ дієсловом 
утѧти, яке мало б засвідчити насильницький характер смерті. Щодо датування, то 
через пошкодження верхнього рядка напису С. Висоцький зміг припустити, що це 
сталося в червні або липні (иоунѧ або иоулѧ), зважаючи на визначену ним у пошко-
дженій частині літеру “у” та розмір втраченого слова.

Отже, на думку дослідника, у тексті згадувалась духовна особа, місцем служіння 
якої була Біла Вежа. За наявними джерелами маємо відомості про три середньовіч-
ні населені пункти з такою назвою: Саркел на Дону, а також по одній Білій Вежі в 
Чернігівському та Переяславському князівствах [Желєзняк, Корепанова, Масенко, 
Стрижак 1985, 26]. Безперечно, дуже привабливим видається ототожнення згадано-
го в написі топоніма із Саркелом, адже наявні археологічні матеріали свідчать про 
існування тут християнської громади – це знахідки натільних хрестів, енколпіонів, 
а також фундаментів церкви в північній частині городища [Плетнева 2006, 117], у 
якій міг служити попин Кюш. Проте, найвірогідніше, у чому можемо погодитись із 
С. Висоцьким, мовилося про попина з Білої Вежі на півдні Чернігівського князів-
ства, що, за результатами сучасних досліджень, було засноване в середині ХІ ст. 
(вперше згадується в 1080-х рр. у “Повчанні” Володимира Мономаха) на перетині 
двох важливих шляхів до Чернігова – водного по Острі та сухопутного з Посулля 
[Коваленко, Сытый 1991].
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Другу частину напису С. Висоцький запропонував розбити на слова таким чи-
ном: “бѧкѧ чу, а си Иванъ чю рабꙑ Божиѥ ѧлъ, ти ѧлъ, т ѧлъ вѧбу”. Ця частина тексту 
тлумачилась як приписка до першого, поминального напису, а в цій приписці мови-
лося “про якісь трагічні події, внаслідок яких загинув “попин”, а “раби Божі” були 
захоплені обманом “цим Іваном”, названим автором “бякою”. Останній рядок гра-
фіті розглядався як «магічне заклинання або покаяння, у якому тричі повторюється 
слово “узяв”». У цілому, як вважав С. Висоцький, автор напису звинувачував Івана 
у провині перед Богом та святим Онуфрієм. Пропонована дослідником інтерпрета-
ція другої частини напису містила низку припущень, які не випливали навіть із за-
пропонованого ним прочитання та не давали змоги зрозуміти текст у цілому.

За декілька років Б. Струминський звернув увагу на одну з частин другого ре-
чення бѧкѧчуаси, побачивши в ньому тюркську визначальну конструкцію з особо-
вим ім’ям Бѧкѧ. Це припущення спонукало О. Пріцака пильніше придивитися до 
цього загадкового тексту та виділити в тексті графіті № 153 низку тюркських слів, 
дійшовши висновку, що напис є передачею релігійного (християнського) тексту, 
у якому тюркські елементи містять головну його частину. Робота О. Пріцака поба-
чила світ у 1982 р. [Pritsak 1982], а в 1988 р. вийшов друком у “Питаннях мовознав-
ства” переклад його праці тюркологом А. Кононовим [Прицак 1988], що містив 
також деякі пізніші уточнення О. Пріцака.

Дослідження напису О. Пріцак здійснював за опублікованою в монографії С. Ви-
соцького фотографією та прорисовкою. За його результатами, в тексті від церков-
нослов’янської залишилися слова “місяця”, “попин біловезький”, “Іван” та “раби 
Божі”, а решта розглядались як транслітеровані кирилицею тюркські слова.

Перший тюркський елемент тѧтъ кюшъ, минаючи пошкоджений рядок та опус-
тивши інтерпретований С. Висоцьким як можливу ініціальну В знак на початку, 
О. Пріцак розглядав як передане церковнослов’янською особове ім’я біловезького 
попина, утворене від тюркського Tätǚk [K]üč ‘Тетюк Кюч’.

Наступний тюркський елемент – початкові слова другого речення бѧкѧ чуаси 
розглядались як передане церковнослов’янською Bökä Čō[h]asi ‘син Бока’, що сто-
сувалось згаданого далі по тексту Івана Чора, утвореного також від тюркського Čōr, 
переданого кириличним чюр, у якому остання р одночасно була першою в кирилич-
ній фразі “раби Божі”.

Наступними тюркськими елементами О. Пріцак вважав два слова ѧлъти ѧлъти, 
що тлумачились ним як церковнослов’янська форма двічі повтореного слова ölti ölti 
в значенні того, що померли обидва згадані – Тетюк Кюч та Іван Чор.

Остання тюркська фраза ѧлъбѧбу, із правильно визначеною літерою б, а не в (як 
у С. Висоцького), тлумачилась як передана кирилицею фраза älbä bu ‘це – [їхня] 
(синова) шанобливість’.

Для з’ясування обставин та часу виникнення тексту О. Пріцак звернув увагу на 
верхній рядок напису, у якому, окрім пошкодженого слова “місяця”, С. Висоцький 
вказав на прорисовці літеру Ф, яку вчений інтерпретував як фрагмент запису року 
(= 500), визначивши таким чином верхню можливу межу часу виконання графіті 
31 серпня 1092 р., а найімовірніше, у межах 80-х – початку 90-х рр. ХІ ст. Прийняв-
ши пояснення С. Висоцького щодо локалізації згаданої в тексті Білої Вежі як міста 
на південному кордоні Чернігівського князівства, вчений спробував гіпотетично ви-
значити час загибелі чорних клобуків Тетюка Кюча та Івана Чора як 1085 р., по-
в’язавши їх зі згаданими Володимиром Мономахом подіями “И заутра, на 
Госпожинъ день, идохом к Бѣлѣ Вежи, и Богъ ны поможе и святая Богородица: из-
бихом 900 половець, и два князя яхом, Багубарсова брата, Асиня и Сакзя, а два 
мужа толко утекоста” [Повесть временных лет 1950, 160]. На підставі цієї згадки 
О. Пріцак припустив, що під час такої важливої битви загинули руські вояки, а також 
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і серед цих вбитих могли бути два ватажки чорних клобуків, про смерть яких і по-
відомляє автор напису. Щодо його особи О. Пріцак вважав за можливе припустити, 
що це був син Івана Чора та, відповідно, племінник Тетюка Кюча, який прийняв 
сан та був пов’язаний із духовенством Святої Софії, що й дало йому змогу видряпа-
ти цей поминальний текст на стіні храму.

Пропоноване О. Пріцаком тлумачення графіті як тюрко-слов’янського двомовно-
го напису, хоч і з певною обережністю, знайшло поширення в історіографії як мож-
ливе свідчення християнізації чорних клобуків [Стефанович 2018, 59], присутності 
торків у Києві [Марков 2016, 83], використання кирилиці для передачі короткого 
тюркського тексту [Туаллагов 2015, 13], огузької мовної присутності на Русі в ХІ–
ХІІ ст. [Дрига 2009, 96–98; 2010, 373–374]. Проте в пропонованому О. Пріцаком 
прочитанні міститься низка суперечностей та помилок, які спробував усунути вже 
А. Кононов [Прицак 1988, 59].

Не зовсім логічною видається мішанина в графіті тюркських та церковносло-
в’янських слів, що вийшли з-під писала “професійного писця” та “священника”. 
Звісно, ми можемо все ж припустити, що автор виріс у середовищі чорних клобу-
ків, тому його рідною мовою була тюркська, якою розмовляли в його оточенні. 
Можна також припустити, що в руському середовищі ця розмовна мова вбирала в 
себе відсутні в ній поняття, запозичуючи їх із церковнослов’янської, не лише імена 
(як-от Іван), а й інші слова та словосполучення (попин, раб Божий, біловезький). 
Якщо ми приймемо усі ці припущення, то можемо зробити висновок, що автор гра-
фіті транслітерував розмовну мову тюрків у церковнослов’янський текст за відсут-
ності відповідних графем тюркської писемності. Теоретично таке пояснення до-
пустиме, адже приклади повної або часткової транслітерації церковнослов’янської 
формули “Господи, поможи рабу своєму” грецькими літерами зустрічаються серед 
пам’яток софійської епіграфіки, наприклад, у північній внутрішній галереї виявле-
ні молитви Никити (Γοσποδι πομοζυ ραβου σ(υ)оεμου Νικυτε) та Антона (Г(оспод)и 
помози рабѫ συωεμυ Αντονοβι). Ця традиція зберігалась і пізніше, серед софійських 
написів-графіті XVI–XVII ст. зустрічаються транслітеровані латиницею руські іме-
на, як, наприклад, пам’ятний напис Кузьми Івановича (Kuzma Iwanowycz) на сарко-
фазі Ярослава Володимировича (“Мудрого”). Отже, теоретично можна допустити 
написання автором тюркських слів, транслітерованих кирилицею.

Однак сам тюркський текст не є бездоганним, одразу впадає у вічі неоднорід-
ність виділених дослідником тюркських елементів, аналоги та пояснення яким він 
змушений був шукати у прикладах мов різних тюркських народів. Звісно, ми може-
мо прийняти таке пояснення О. Пріцака, що мова графіті – це своєрідна lingua 
franka торків, чорних клобуків ХІ–ХІІ ст., які були неоднорідними в етнічному пла-
ні, тож це середовище могло увібрати різні мови. Водночас, добре володіючи нави-
ками книжної писемності, що дає змогу вбачати в авторові графіті досвідченого 
книжника, у передачі тюркських слів він суттєво плутається, не розуміючи особли-
востей тюркського вокалізму, внаслідок чого однією кириличною літерою переда-
валися різні фонеми, зокрема й поділи на слова. Ця обставина однозначно вказує, 
що тюркська мова була для нього нерідною, тож розглядати його як сина Івана Чора 
та племінника Тетюка Кюча – згаданих у тексті чорних клобуків, які загинули в 
битві біля Білої Вежі в 1085 р., доволі проблематично. У свою чергу, це змушує 
припустити, що напис був замовлений ним у софійського клірика-книжника для 
увічнення пам’яті своїх родичів. У середньовічній епіграфічній традиції на теренах 
Русі текст поминальної формули був усталений, він міг розширятись або звужува-
тися, проте містив такі складові формули: “місяця… в день… представився раб 
Божий” [Авдеев 2015, 47–52; Корнієнко, Гайдук 2018, 27–28]. Від досвідченого 
книжника та священника варто було б очікувати навіть на замовлення використання 
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традиційної для таких написів формули, навіть із вживанням некалендарних (не-
християнських) антропонімів, що було цілком допустимо для ХІ ст. Адже в руській 
епіграфіці поширене вживання в молитовних чи поминальних формулах поган-
ських імен, навіть якщо автор і був ревним християнином; прикладом цьому є 
автограф тмутороканського касожича Дедильця, видряпаний на цій же фресці [Кор-
нієнко 2018, 425–432]. Попри гіпотетичний характер припущення, все ж можливо, 
що за наполяганням замовника софійський книжник використав звичну формулу 
поминального запису та “розбавив” текст тюркськими словами, не розуміючи їх та 
не відчуваючи особливостей тюркського вокалізму, видряпуючи “з голосу”.

Однак, як вдалося з’ясувати під час дослідження оригіналу “тюрко-слов’янської 
білінгви” та епіграфічного матеріалу, що його оточує, виділений С. Висоцьким 
“верхній рядок” насправді належить абсолютно іншому графіті [Корнієнко 2018, 
465], тож трактувати перше речення як традиційну форму “поминального напису” 
абсолютно безпідставно. Окрім того, прочитаний С. Висоцьким “єр” в імені Івана 
насправді є “уком”, у такому разі в тексті “правильний” для прочитання відмінок 
імені Иванъ змінюється на давальний Ивану, що перекреслює логічний ланцюжок 
прочитання напису О. Пріцаком.

Особливості виконання графіті № 153 дають змогу впевнено визначити руку до-
свідченого переписувача книг. Про це свідчать, зокрема, не лише в цілому рівні 
рядки та впевнене видряпування літери, а й їхнє оформлення подвійними рисками, 
вживання для позначення крапок наприкінці кожного речення хвилястих ліній, ви-
дряпування надрядкових знаків (оксія, оковави), приклади яких зустрічаються в 
синхронних графіті рукописних пам’ятках ХІ – початку ХІІ ст. [Карский 1928, 227–
228; Запаско 1995, 149, 155, 157, 163, 168, 173]. Так само у книжній традиції для 
прикрашання початку тексту видряпано ініціальну літеру В, прямих аналогій якій 
наразі виявити не вдалося, хоча окремі елементи оформлення – гострі кінці літер – 
зустрічаються в пам’ятках другої половини ХІ ст., наприклад у “Пандектах Антіоха 
Чорноризця” [Запаско 1995, 161]. Ретельне вивчення оригіналу напису дало змогу 
встановити, що текст повністю виконаний церковнослов’янською.

З розбивкою на слова перше речення має такий вигляд: втѧтъ Кюшъ попин Бѣло-
вѣжъсъкыи ‘вбитий Кюш, попин біловезький’. У цьому реченні слово втѧтъ ‘вбитий’ 
є пасивним дієприкметником минулого часу дієслова втѧти. Цей дієприкметник має 
стосунок до особи на ім’я Кюшь, що справді виводиться від тюркського küš ~ küč 
‘сила’, як це справедливо відзначили О. Пріцак та А. Кононов [Прицак 1988, 51, 
58–59]. Наступні два слова конкретизували, якого саме Кюша було вбито – попина 
Біловезького. Таким чином, перше речення варто перекладати так: вбитий Кюш, 
попин біловезький.

Певні сумніви у пропонованому трактуванні тексту може справедливо викли-
кати особове ім’я попина – Кюш, адже в контексті належності цієї особи до хрис-
тиянського священства логічною була б вказівка саме християнського імені, а не 
поганського. Утім, варто зазначити, що гіпотетична можливість вживання остан-
нього щодо духовної особи існувала, проте не в контексті прийняття сану під язич-
ницьким ім’ям, а в контексті наявної на теренах Русі традиції погансько-хрис-
тиянської двоіменності, широко відображеної як у писемних пам’ятках (наприклад, 
вживання щодо князів як язичницьких, так і християнських імен), так і в епіграфіці, 
наприклад у графіті Брячислава-Павла [Корнієнко 2010], Путька-Євстафія, Георгія-
Нечуя чи Івана-Радяти [Корнієнко 2018, 417–418, 438–349]. Зрештою, і сам автор 
напису долучився до такої погансько-християнської двоіменності, про що мовити-
меться нижче. Така рівнозначність вживання імен свідчить про те, що обидва 
мали однакову вагу для ідентифікації тої чи іншої особи, її могли визначати або за 
християнським, або за поганським іменем, залежно від обставин, у яких опинялась 
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людина, і від того, під яким ім’ям вона була більше відома сучасному їй соціуму. 
Причому таке явище спостерігалось не тільки в середовищі мирян, а й серед ду-
ховенства: яскравим прикладом такої рівнозначності можна назвати києво-печер-
ського чорноризця, блаженного священномученика Йоанна, відомого більше під 
поганським ім’ям Кукша [Патерик… 1998, 249].

Таким чином, автор графіті чітко ідентифікував особу попина, вказавши її по-
ганське ім’я, що дало змогу читачам зрозуміти, про кого конкретно йдеться в тексті. 
Адже не варто забувати, що відмітною рисою епіграфічних пам’яток є синхрон-
ність часу написання, вони писались не для майбутнього, а для сучасників, тож у 
текстах вживались відповідні слова-маркери, які давали змогу чітко уявити, про яку 
саме особу чи подію йдеться в графіті. У випадку з графіті № 153 були вказані 
певні маркери, за якими сучасники могли впевнено ідентифікувати вбитого біло-
везького попина Кюша. Проте безособове речення з дієприкметником не розкрива-
ло читачам мотиви та виконавця вбивства, які розкриваються в алегоричній формі, 
однак структура речення та відповідні маркери дають змогу сучасникам так само 
впевнено розшифрувати послання. Подібні приклади неодноразово зустрічаються 
серед пам’яток київської епіграфіки [Корнієнко 2013, 16–18; 2018, 31, 440], зокрема 
й у другому реченні напису № 153, текст якого може бути розбитий на слова таким 
чином: Бѧкѧчу а си Иванучю рабы Божиѥ ѧлъ ти ѧлъ ти ѧлъ бѧбу.

Початкове Бѧкѧ, звісно ж, не може серйозно розглядатись як лайка щодо Івана, 
як це тлумачив С. Висоцький, так само як і склади чу та чю не можуть визначатись 
як скорочена форма дієслова чоути. Це підтверджує вживання між словами Бѧкѧчу 
та Иванучю форми а си, що складається з єднального (з відтінком зіставлення) спо-
лучника а та підсилювальної частки си. Таким чином, автор графіті визначає особу, 
якій адресоване послання, – Бякачу або ж Іванучу. На те, що це саме одна особа, 
вказує остання частина речення – тричі повторений перфект дієслова ѧти ‘взяти, 
схопити’– ѧлъ із двічі повтореним займенником ти: взяв, ти взяв, ти взяв. Відповід-
но, автор графіті називає цю особу по батькові двома іменами: утвореним, як спра-
ведливо зазначають О. Пріцак та А. Кононов [Прицак 1988, 51, 59], від тюркського 
вökä ‘силач, богатир, герой’ поганським іменем Бѧкѧ (з притаманним тюркським 
мовам чергуванням ä ~ ö, переданих кириличними ѧ), більше відомим у його ото-
ченні, та християнським ім’ям Иванъ, отриманим, вочевидь, після хрещення. Вка-
зівка християнського та поганського імен батька людини правила маркерами, що 
давали змогу сучасникам зрозуміти, про кого саме йдеться.

Останнє слово бѧбу конкретизує, що схопленою, а радше, викраденою особою 
була жінка; заміна а на ѧ в останньому слові (бѧбу замість очікуваного бабу) могла 
статись під впливом попереднього частого написання слів ѧ як автоматична помил-
ка, що малоймовірно. Імовірніше, така заміна сталася свідомо, приклади її зустрі-
чаються в київській епіграфіці (рабѧ замість раба), наприклад у написі Мартина 
Сем’юновича в Кирилівській церкві [Высоцкий 1985, 87]. Фраза “раби Божі” в цьо-
му контексті розглядається як вигук, адресований вже безпосередньо тим, хто про-
читає цей напис. Тож, загальний переклад тексту має такий вигляд: Бякачу, або ж 
Іванучу, раби Божі, взяв, ти взяв, ти взяв бабу.

Отже, незважаючи на низку помилок у прочитанні та інтерпретації софійського 
графіті № 153, роботи С. Висоцького та О. Пріцака створили необхідні умови для 
правильного розуміння тексту, у якому невідомий автор розкрив обставини смерті 
біловезького попина Кюша, що було пов’язано з викраденням жінки Бякачем-
Іванучем. І хоча від тюркської частини графіті залишились тільки два особових 
імені – Кюшъ та Бѧкѧ, можемо повністю погодитись із О. Пріцаком, що графіті на-
разі є важливим свідченням одного з епізодів бурхливого життя “своїх поганих” на 
півдні Чернігівського князівства останньої чверті ХІ – початку ХІІ ст.
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В. В. Корнієнко
Тюрко-слов’янська білінгва чи церковнослов’янський текст?

(Питання правильності прочитання напису № 153 
на фресці із зображенням св. Онуфрія в Софії Київській)

У статті публікуються результати вивчення напису-графіті другої половини ХІ – початку 
ХІІ ст., який був виявлений на фресці із зображенням святого Онуфрія в колишній півден-
ній зовнішній галереї (нині – Апостольський приділ) Софійського собору в Києві.

Під час дослідження графіті в 1970-х рр. Сергій Висоцький визначив його як поминаль-
ний напис про наглу смерть біловезького попина на ім’я Кюш, у якій невідомий автор зви-
нувачував такого собі Івана, та підкреслюючи його провину перед Богом і святим Онуфрієм. 
Напис розглядався дослідником як повністю церковнослов’янський текст.

У 1980-х роках Омелян Пріцак здійснив повторне вивчення опублікованого Висоцьким 
графіті. Вчений дійшов висновку, що відзначені публікатором “темні місця” напису на-
справді є словами мови торків, яких руські князі розселили на південному кордоні Черні-
гівського князівства. Віднесення окремих складових тексту до записаних кирилицею торк-
ських слів дало підстави досліднику розглядати графіті як тюрко-слов’янську білінгву, 
єдину писемну пам’ятку торської мови того часу. Сам текст тлумачився як поминальний на-
пис, у якому мовилося про загибель верхівки кочівників (“своїх поганих”, або чорних кло-
буків) – братів Тетюка Кюча та Івана Чора в битві з половцями 1085 р., яка відбулася в ра-
йоні літописної Білої Вежі (на півдні Чернігівського князівства) і яку згадав у “Повчанні” 
Володимир Мономах. На думку Пріцака, графіті видряпав невідомий за власним ім’ям син 
Івана Чора та, відповідно, племінник Тетюка Кюча, адже той був представником кліру – 
“біловезьким попином”, тому не міг мати дітей. Учений також припускав, що автор графіті 
міг бути належним до духовенства.

Здійснені автором сучасні дослідження оригіналу графіті дали змогу визначити, що його 
видряпав церковнослов’янською мовою професійним книжник, який, імовірно, працював у 
софійському скрипторії. У тексті мовилося про загибель біловезького попина Кюша, що 
сталася внаслідок викрадення жінки особою, яку автор називає по батькові поганським та 
християнським іменами – Бякач/Івануч. І хоча єдиною торкською складовою напису є два 
особові імені (Кюш та Бякач), графіті є важливим свідченням із життя середньовічних тор-
ків ХІ ст.

Ключові слова: Біла Вежа, графіті, епіграфіка, Омелян Пріцак, Сергій Висоцький, Со-
фія Київська, торки

В. В. Корниенко
Тюрко-славянская билингва или церковнославянский текст?

(Вопрос правильности прочтения надписи № 153
на фреске с изображением св. Онуфрия в Софии Киевской)

В статье публикуются результаты исследования надписи-граффити второй половины 
XI – начала XII в., выцарапанной на фреске с изображением святого Онуфрия в бывшей 
южной внешней галерее (ныне – Апостольский придел) Софийского собора в Киеве.

При исследовании граффити в 1970-х гг. Сергей Высоцкий определил его как надпись 
поминального характера о гибели беловежского попина по имени Кюш, в которой неиз-
вестный автор обвинял некоего Ивана, изобличая его вину перед Богом и святым Онуф-
рием. Надпись рассматривалась как написанная по-церковнославянски. В 1980-х гг. Оме-
лян Прицак предпринял повторное изучение опубликованного Высоцким граффити, придя 
к выводу, что отмеченные публикатором “темные места” надписи в действительности яв-
ляются словами языка торков, расселенных русскими князьями вдоль южной границы 
Черниговского княжества в районе летописной Белой Вежи. Такой подход позволил иссле-
дователю сделать вывод о том, что надпись на фреске является своего рода уникальной 
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тюркско-славянской билингвой, единственным памятником торкского языка периода Сред-
невековья. Собственно текст рассматривался как поминальная надпись, в которой упомина-
лось о гибели верхушки кочевников (“своих поганых”, или черных клобуков) – братьев Те-
тюка Кюча и Ивана Чора в битве около Белой Вежи, упоминаемой в “Поучении” Владимира 
Мономаха в 1085 г. По мнению Прицака, надпись выполнил сын Ивана Чора и, соответ-
ственно, племянник Тетюка Кюча, поскольку последний был представителем клира – “бе-
ловежским попином”, поэтому и не мог иметь детей. Также исследователь допускал, что 
автор мог принадлежать к духовенству.

Проведенные автором современные исследования надписи показали, что граффити вы-
полнено на церковнославянском языке опытным книжником, вероятно принадлежавшим к 
членам скриптория Софии Киевской. В тексте речь идет о смерти беловежского попина 
Кюша, которая стала следствием событий, связанных с похищением женщины неким Бяка-
чем/Иванучем. И хотя от торского элемента текста остались только два личных имени, над-
пись является важным штрихом к истории жизни “своих поганых” на южной границе 
Черниговского воеводства.

Ключевые слова: Белая Вежа, граффити, Омелян Прицак, Сергей Высоцкий, София 
Киевская, торки, эпиграфика
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UDC 930.2 Пріцак Омелян

HistoriosopHy and arcHeograpHy of omeljan pritsak

O. Mavrin
DSc (History), Senior Fellow
M. S. Hrushesky Institute of Ukrainian archeography and source studies, NAS of Ukraine
4, Triokhsviatytelska Str., Kyiv, 01001, Ukraine
mavrinol@ukr.net

Despite the fact that positivism as a methodological trend has been constantly changing, up-
dating itself with leading scientific achievements, there must still be criteria that unite representa-
tives of different generations within a single positivist approach. At the same time, positivism 
changed so much during the first half of the twentieth century that such a relationship is traced ac-
cording to an association rather than to analogy. Uniting moments between the positivist historians 
of the early twentieth century and the positivist historians of the mid – second half of the twentieth 
century are not many, but they still are. And they are powerful enough to unite historians of dif-
ferent generations into a single thinking system. As for his historiosophical vision, Omeljan Prit-
sak, as a representative of the “documentary” school of V. Antonovych, M. Hrushevskyi, I. Kry-
piakevych, is obviously a “positivist” in Ukrainian historical science. But under the influence of 
other methodologies, philological first of all, the importance of historical detail came to light. This 
happened, as O. Pritsak himself attests, under the influence of the philological views of G. Scheder. 
Through philology, O. Pritsak kept coming up with new methodologies that updated his concep-
tual approaches. First of all, it is about the importance for the philology of the details that are not 
of interest for the historian as well as the marginal features in the text, and the perception of the 
text itself as a monument of writing. The results of the transformations that took place on O. Prit-
sak’s worldview and professional approaches became obvious during his active work on the revival 
of archeography in Ukraine in the late 1980s, the times of Perestroika, Glasnost and the cultural re-
naissance. O. Pritsak was one of the active supporters of scientific cooperation with scientists of 
Ukraine, he initiated and supported the creation of the International Association of Ukrainian 
Studies (UIA), also headed the Archeographic Commission in the UIA. O. Pritsak’s understanding 
of the archeography’s role in the development of Ukrainian humanities led to his direct involve-
ment in the revival of this science in Ukraine in the late 1980s – early 1990s. O. Pritsak had high 
expectations of cooperation with Ukrainian colleagues in publishing Ukraine’s written monu-
ments. It is obvious that there is a cause and effect link between the historiosophy of O. Pritsak, 
his evolution within the positivist methodology, under the influence of the latest achievements of 
philology and other disciplines, and the idea of the subject and methods of archeography.

keywords: archeography, humanities, historiosophy, methodology, monuments, positivism, 
philology

ІсторІософІя та археографІя омеляна ПрІцака
О. О. Маврін

Незважаючи на те що позитивізм як методологічна течія весь час змінювався, 
оновлюючись провідними науковими досягненнями, все ж мають бути критерії, 
які об’єднують представників різних поколінь у рамках єдиного позитивістського 
підходу. Причому позитивізм настільки значно мінявся протягом першої полови-
ни ХХ ст., що часто такий зв’язок простежується швидше за асоціацією, ніж за 
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аналогією. Об’єднавчих моментів між істориками-позитивістами початку ХХ ст. й 
істориками-позитивістами середини – другої половини ХХ ст. небагато, але вони 
все ж є. І вони досить вагомі, щоб на їхній підставі об’єднувати істориків різних 
поколінь у єдину мислительну систему. Омелян Пріцак, як представник “докумен-
тальної” школи В. Антоновича, М. Грушевського, І. Крип’якевича, очевидно, є “по-
зитивістом” в українській історичній науці.

У “Вступі” до “Історіософії Михайла Грушевського” вчений наголошує: “Світо-
гляд історика – це його візія минулого, до якої він доходить, конфронтуючі своє фі-
лософське розуміння історичного процесу (яке він вибрав із історичного доробку 
філософської науки) із історичними фактами, взятими із аналізу джерельних даних” 
[Пріцак 1991, 5]. Щодо методу дослідження, то Омелян Йосипович підкреслює, що 
“Кожен великий історик є еклектик, тобто вибирає для кожної часткової сфери до-
слідження методи пізнання, які для тої цілі найкраще надаються. Але він, звичайно, 
намагається зберегти монізм у загальному синтезі” [Пріцак 1991, 5].

Тут постає питання: як Омелян Йосипович підходив до питань теорії й методо-
логії науки? Бувши визначним істориком та філологом, ефективним організатором 
наукової роботи, він називав себе “теоретик нового українського наукового руху” 
[Пріцак 1973, ХХХІV]. Водночас у лекції, прочитаній в Українському інституті 
Америки 15 жовтня 1983 року, окреслюючи перспективи української науки в діа-
спорі за “доби міста”, він зазначив, що “наука має тільки вжиткову вартість для під-
кріплення власної віри. Теорія науки – справа підозріла” [Пріцак 1983]. Вчений ціл-
ком свідомо “тролив” тогочасну зарубіжну українську науку, намагаючись вивести 
її за межі суто етнічних досліджень, на рівень світових вимог. Звідси прихований 
посил, що теорія – це окреслення предмета дослідження, а метод – це визначення 
шляхів дослідження цього предмета. Визначити предмет кожної конкретної науки – 
означає встановити сферу її відповідальності у процесі пізнання, закони її розвитку, 
її місце серед інших наук. Усе це – позанаціональні, трансцендентні характеристи-
ки. О. Пріцак стверджував: “Кожна наука мусить мати свою теорію, правдивість 
якої треба перевірити дослідом. Тут маємо своєрідний діялектичний процес – тео-
рія дає напрямок дослідові, а дослід у свою чергу корегує теорію. Отже, немає нау-
ки без теорії так, як теорію не підперту дослідом, не можна вважати за науку” [Прі-
цак 1973, 67]. Адже саме з вивчення “притаманності теорії і практики українського 
наукового життя в Північній Америці” О. Пріцак розпочав з осені 1964 року свою 
працю в Гарвардському університеті [Пріцак 1973, ХХХІІІ]. Щодо методології нау-
кового дослідження, то Омелян Йосипович дотримувався конвенціонального підхо-
ду: «Спільним знаменником для справжньої науки є рівень додержання тих самих 
критеріїв (“правил гри”), тобто метод досліду і також взаємопошана при всіх мож-
ливих (і потрібних!) фактичних розходженнях, врешті прийняття висліду наукового 
досліду партнера без огляду на те, чи комусь той вислід приємний чи неприємний» 
[Пріцак 1973, 68].

У своїй теоретико-методологічній роботі “Історіософія Михайла Грушевського” 
О. Пріцак аналізує позитивістський компонент творчості М. Грушевського [Пріцак 
1991]. Ті типологічні риси, які науковець визначає як цілком притаманні для по-
зитивізму ХІХ ст., які почасти неприйнятні для історика нової генерації. Про це 
свідчить хоча б набір позитивістських прийомів, використаних М. Грушевським, 
що характеризуються як ранні, незрілі. Таким є й вихідний постулат наукових до-
слідів М. Грушевського, який, як позитивіст раннього кантівсько-спенсерівського 
зразка, «вірив у позитивну (дослідну) науку про суспільство, паралельну до при-
родничих наук із своїми позитивними законами пізнання об’єктивної дійсності 
(“механічний процес”)» [Пріцак 1991, 34].

Показовим є й той факт, що О. Пріцак чітко розмежовує позитивістські та соціо-
логічні концепції М. Грушевського. Таке розмежування міг зробити лише науковець 
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другої половини ХХ ст., тоді як для самого М. Грушевського такого розподілу не іс-
нувало, адже аж до 1920-х років позитивізм і соціологія були нероздільними і по-
части тотожними [Вайнштейн 1979, 177]. Незважаючи на те що в низці країн 
виникають соціологічні центри, спеціальні історичні журнали, предмет і методи 
дослідження соціології й історії залишалися в нерозділеному стані, що дає підстави 
вважати соціологію такою наукою, яка ще цілком не відділилась від історії (на дум-
ку О. Вайнштейна, соціологія відділяється від історії лише в 1920-х – 1930-х роках 
[Вайнштейн 1979, 203]).

Але різниця пролягала не тільки між віддаленими в часі науковими методами 
М. Грушевського та О. Пріцака, а й почасти між ним та його вчителями, зокрема 
між О. Пріцаком та І. Крип’якевичем. Останній навчав молодого науковця чітко 
розрізняти важливі неважливі, другорядні речі в історії: “перша засада в історично-
му досліді це відділити, що є центральне до даної теми від маргінального” [Пріцак 
1991, 69] Але під впливом інших методологій із часом прийшло усвідомлення важ-
ливості історичної деталі. Це відбулося, як засвідчує сам О. Пріцак, насамперед під 
впливом філологічних поглядів Г. Г. Шедера: «В часи моїх львівських студій я кон-
центрував свою думку на історичні, філософські та соціологічні дисципліни. Я ста-
рався уникати свідомо філології, щоб не відволікати своєї уваги “дрібницями”. Ще 
Крип’якевич мене навчав, як це згадано вище, що в історії основним є виробляти 
собі вмілість виділяти центральне від маргінального. А власне в філології кожна 
кома є важна (там немає нічого маргінального). Але Шедер мене переконав, що 
історик середньовіччя – а таким я тепер став, хоч в центрі моєї уваги не була ви-
ключно Україна, а й Середня Азія з її пів-кочовими імперіями – мусить бути зара-
зом філологом. Бо тільки уважний філологічний аналіз джерела відкриває, – навіть 
якщо на невеликі фрагменти – код думок тих, хто залишили свої писані свідоцтва. 
А крім того – сама мова є дуже важне джерело для пізнання оригінальності даної 
культурно-політичної спільності» [Пріцак 1991, 73].

Через філологію до О. Пріцака весь час приходили нові методології, що онов-
лювали його концептуальні підходи. Зокрема, Р. Якобсон ознайомив його зі струк-
туралізмом, і вже монографія про “Слово про Ігорів похід” написана з позиції струк-
турально-функціональної теорії історичної візії “на базі встановлених дихотомним 
аналізом історичних фактів у структурах закінчених історичних циклів” [Пріцак 
1991, 74]. Зрештою, навіть порівняльний аналіз цієї роботи з розвідкою про княги-
ню Дольську, написаною з позицій позитивізму 1930-х років, дає уявлення про ево-
люційний шлях методу в рамках творчості одного вченого (розвідка про княгиню 
Дольську вийшла у другому томі збірника Мазепи, що видавався Українським нау-
ковим інститутом у Варшаві в 1938 р.).

Отже, позитивізм виявляє себе як досить чутлива до новацій методологія, тому, 
розглядаючи методологію та історіософію О. Пріцака, необхідно звертати увагу на 
світовий науковий контекст. Потрібно проводити аналіз методологічних зрушень, 
що відбувалися в УНІГУ, враховуючи тенденції розвитку американської науки.

Результати трансформацій, що відбулися у світоглядному та фаховому підходах 
О. Пріцака, відчувалися під час його активної роботи з відродження археографії в 
Україні кінця 1980-х років, часів перебудови, гласності та культурного ренесансу. 
Тут слід відзначити, що в радянській історичній науці ще в середині 1980-х років 
відбулася певна еволюція в підходах до археографічної діяльності, про що свідчить 
таке визначення самої археографії С. Шмідта: “Згідно з давніми традиціями вітчиз-
няної науки, яких дотримувався і М. Н. Тихомиров, під археографією мають на ува-
зі спеціальну історичну або навіть історико-філологічну дисципліну, що розробляє 
питання виявлення, збирання, описування і видання документальних пам’яток, пе-
реважно писемних джерел” [Шмидт 1984, 57].
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На фоні явищ, що спостерігалися на рівні загальносоюзної археографії, 1980-ті ро-
ки стали часом пожвавлення української радянської археографії. Процес відродження 
напрямків археографічної роботи, перерваний у 1970-х роках, наприкінці 1980-х пе-
реріс у нову якість, а саме в процес становлення власне української археографії як 
окремої наукової дисциплін, у перехід від радянської української до української ра-
дянської археографії. Коло цих проблем визначив у грудні 1988 року у своєму ви-
ступі П. Сохань, голова Археографічної комісії АН УРСР [Сохань 1988, 3–14]. 
Згодом П. Сохань визначив і сам предмет археографії: “Предмет української архео-
графії становить весь комплекс теоретичних досліджень і науково-практичної діяль-
ності, пов’язаної з введенням історичних джерел (і передовсім рукописних матеріалів 
та архівних документів) до наукового і суспільного обігу” [Сохань 1992, 4].

У 1980-х роках у радянській українській археографії домінувало звужене уяв-
лення про те, що входить у предмет археографії, – це все ще “історичні документи”. 
Проте під тиском декількох обставин предмет поступово почав розширюватися, зо-
крема серед цих обставин було поширення міждисциплінарних досліджень. Але 
одним з вирішальних чинників, що зумовив розширення предмета археографії, був 
вплив концепції українознавства УНІГУ, у якій характерною особливістю предмета 
досліджень була його синкретичність. Контакти з канадськими й американськими 
науково-дослідними центрами в другій половині 1980-х років сприяли поширенню 
їхніх інтелектуальних здобутків і в УРСР [Маврін 2010, 554–562].

Тут необхідно звернутись до загальних рис цієї концепції: «Які, отже, її прикме-
ти, починаючи насамперед від концепційних засновників? Перше – це розуміння 
України як комплексного явища – історичного, культурного і геополітичного (або в 
широкому розумінні територіального). Усе, що в часі і просторі пов’язане з Украї-
ною, і контексти – культурні, політичні, економічні тощо, – в які Україна входила, – 
досліджується як сфера зацікавлень україністики. Тим самим, це галузь по своїй 
суті інтердисциплінарна. Наукова україністика не тільки не може замикатися кон-
цепційним, чи “ідеологічним” партикуляризмом (наприклад, традиційним народни-
цтвом, етноцентризмом), але й у своїй практиці мусить постійно враховувати те, 
що силою історичних обставин поодинокі ділянки українського життя більш взаємо-
пов’язані, переплетені, ніж це буває в інших політично більш стабільних і тим са-
мим (на даному етапі) більш диференційованих культурах. З огляду на ці іманентні 
складності, українська надалі (тобто в її адекватній версії) набагато важча як поле 
досліджень, ніж декому могло здатися, – але тією ж мірою вона й інтелектуально 
цікава і перспективна» [Грабович 1992, 10].

О. Пріцак був одним з активних прихильників розвитку наукового співробітни-
цтва з науковцями України, ініціював та підтримував створення Міжнародної асо-
ціації україністів (МАУ), очолив у ній Археографічну комісію. Розуміння О. Пріца-
ком важливості археографії в розвитку української гуманітаристики зумовило його 
безпосередню участь у відродженні цієї науки в Україні наприкінці 1980-х – на по-
чатку 1990-х років.

Готуючись до переговорів в Археографічній комісії АН УРСР з О. Пріцаком 
29 червня – 15 липня 1989 року, українська сторона склала план із трьох пунктів з 
додатками. Першим пунктом передбачалося обговорення проблем координації про-
грам АК АН УРСР, АК МАУ, Бібліографічної комісії (БК) МАУ, Бібліотеки “Корпус 
української досекулярної творчості” (КУДТ). За другим пунктом мали розглядатися 
пропозиції щодо підготовки спільних видань:

1. Паралельні видання в рамках плану АК та серії “КУДТ” (додаток 1).
2. Україніка за кордоном (спільно з БК МАУ, Головархівом УРСР) на базі “Нау-

кової думки”.
3. Проєкт НТШ (заявка П. Грімстед).
4. Видання архіву Коша Війська Запорозького на мікрофішах.
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5. Волинська метрика (спільно з Інститутом історії ПАН, Укр. наук. ін-том Гар-
вардського ун-ту (далі – УНІ).

6. Видання довідника “Джерельна спадщина України: путівник по рукописних 
зібраннях” / за участю П. Грімстед (США) (вид-во “Наукова думка”).

7. “Київський некрополь” у 3 томах, 300 авт. арк., термін підготовки – 1990–
1993 рр., видавнича база – УНІ).

8. Окремі роботи з плану АК, які можуть становити інтерес для українців за кор-
доном (видавнича база – УНІ).

Пункт третій, зокрема, передбачав: рекламування на Заході видань АК, «що ви-
ходять і готуються, широка інформація про нашу роботу, організація прямих замов-
лень у “Науковій думці”».

У додатку «Паралельні видання в рамках плану АК та серії “КУДТ”» представ-
лено широкий спектр пам’яток писемної історико-культурної спадщини України: 
літописи першої половини XVII ст. (КУДТ), Український хронограф другої редакції 
(Хроніка Л. Боболинського) (АК), Хроніка Ф. Сафоновича, Київський Синопсис, 
твори Л. Барановича, С. Яворського, Літописи Самовидця та Г. Грабянки, Літопис 
Самійла Величка. Запланований репертуар чітко вказував на “пам’яткознавчий” 
підхід до археографічних практик, ставив за мету впровадження історико-філоло-
гічних методів. Мали розглядатись перспективи видання Острозької Біблії, творів 
Герасима Смотрицького, Василя Сурозького, “Апокризису”, “Перестороги” Кліри-
ка Острозького, українських дум.

Якщо поглянути на орієнтовний видавничий план, запропонований гарвард-
ським осередком українознавства як базовий для едиційної української радянської 
археографії, то можна побачити багато нетипових і невластивих для останньої по-
зицій:

“1. Реєстр Війська Запорозького 1649 р.
2. Присяжні списки Білоцерківського та Ніжинського полків 1654 р.
3. Архів Коша Війська Запорозького (корпус документів Фонду 229 ЦДІА).
4. Корпус факсимільних відбитків карт.
5. Філіграні документів України ХІІІ – поч. ХХ ст.: Альбом.
6. Нотолінійні рукописні ірмолої – пам’ятки музичної культури України ХVІ–

ХVІІІ ст.: Каталог рукописів.
7. Грамоти Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХVІ ст.: 

Корпус документів.
8. Наукове товариство імені Шевченка у Львові: Ретроспективний каталог доку-

ментальної спадщини.
9. Написи караїмських кладовищ Криму, зібрані А. Фірковичем.
10. Документи вірменської громади Кам’янця-Подільського кінця ХVІ – початку 

ХVІІ ст.
11. Турецькі хронічки про Україну кінця ХV – початку ХVІІІ ст.
12. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Фототипічне видання у 10-ти то-

мах.
13. Листування М. С. Грушевського 1885–1934 рр. Корпус епістолярної спадщи-

ни з архівів СРСР та зарубіжних країн.
14. М. П. Драгоманов. Твори та епістолярна спадщина.
15. Листи до Івана Франка.
16. Волинська метрика. Корпус регестів документів 1569–1673 рр.
17. Джерельна спадщина України: путівник по рукописним збірках УРСР.
18. Пам’ятки давньоукраїнської музичної педагогіки та музикознавства ХVІІІ – 

початку ХІХ ст. Факсимільне видання.
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19. Українська історична бібліографія. Серія покажчиків літератури, виданої на 
Україні і в діаспорі.

20. Покажчик змісту українських періодичних видань ХІХ–ХХ ст.: Серійне ви-
дання.

21. Довідники по фондах відділу рукописів ЦНБ УРСР: Серія описів фондів 
П. О. Куліша, О. І. Левицького, В. Л. Модзалевського, А. Ю. Кримського, М. П. Дра-
гоманова, М. О. Максимовича, М. К. Зерова та ін.

22. Епістолярна спадщина українських культурних діячів ХІХ – початку ХХ ст.: 
Серія збірників” [Особистий архів П. С. Соханя…].

Отже, в “Орієнтовний перелік першочергових спільних видань джерел з історії 
України та найважливішої спадщини з української історіографії та культури”, окрім 
традиційних джерел, входять літературні та музичні твори, написи на надгробках. 
Ці тенденції до розширення предмета археографії відобразилися в “Перспективно-
му плані підготовки до друку та видання джерел з історії України” [Перспективний 
план… 1989].

“Перспективний план” відобразив широкий спектр принципів групування дже-
рел. Зокрема, тут є джерела, згруповані за видами: ІХ. “Актові джерела”; Х. “Опи-
сово-статистичні джерела”; ХІІІ. “Картографічні джерела”; за певними тематиками: 
ІІ. “Джерела з історії запорозького козацтва та Визвольної війни українського наро-
ду 1648–1654 рр.”; ХVІІ. “Джерела з історії суспільно-політичних рухів”. Є назви, 
що поєднують два принципи, зокрема тематичний і формальний: ІV. “Україна у 
міжнародних зв’язках: хроніки, мемуари, щоденники”. Є тут рубрика, що відповідає 
історико-хронологічному принципу групування джерел: І. “Документи і матеріали з 
історії УРСР радянського періоду”, а також регіональному принципу: VІІ. “Східні 
джерела з історії України”. Дуже багато місця в плані відведено джерелам з історії 
інших наук гуманітарного циклу: V. “Джерела з історії української культури”; 
VІ. “Пам’ятки філософської культури українського народу”; VІІ. “Пам’ятки україн-
ської мови”; ХІІ. “Юридичні пам’ятки”; ХІV. “Пам’ятки вітчизняної історіографії”; 
ХV. “Етнографічно-фольклорна спадщина” [Маврін 2018, 20–29].

Важливою складовою частиною великого проєкту О. Пріцака мав стати “Гар-
вардський проект Тисячоліття” – «Корпус української творчості від початків аж до 
“Енеїди” Котляревського» (1798). Загалом корпус “Гарвардська бібліотека давньої 
української літератури” запланований у 150 томах у трьох серіях: факсиміле оригі-
налів, англійський переклад та український переклад [Пріцак 1993, 65].

Зарубіжні науковці покладали великі сподівання на співпрацю з українськими 
колегами у справі видання писемних пам’яток України. У числі 129-му “Обіжний 
Листок фонду катедр українознавства” в повідомленні про співпрацю з науковцями 
України наголошує: “Можливо, що ці праці та подальша співпраця українських вче-
них з Гарвардом в науковій та технічній площинах заповнять прогалину в ретро-
спективному репертуарі бібліографії друкарства України за останні чотириста років” 
[Обіжний Листок… 1990–1991, 6].

У цьому відчувається прагнення не лише охопити якомога більший обсяг дже-
рел, а й забезпечити координацію видання всього спадку українського народу. План 
відходить від потреб суто історичної науки і набуває більш широких культурологіч-
них обрисів. У цьому він наближається до бачення розвитку археографічної діяль-
ності в Україні О. Пріцака. Першим практичним результатом участі науковця в 
археографічній роботі в Україні стало видання “Опису України…” Г. Л. де Боплана, 
здійснене за правилами “Гарвардського проекту” [Боплан Гійом Левассер де 1990].

Отже, є підстави припустити, що між історіософією О. Пріцака, його еволюцією 
в межах позитивістської методології під впливом новітніх досягнень філології та 
інших дисциплін та розумінням предмета й методів археографії існує причинно-
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наслідковий зв’язок. Проте постать О. Пріцака, його величезний науковий та нау-
ково-організаційний доробок ще потребують подальшого вивчення насамперед в 
академічній науці. Вісник АН УРСР, 1991, № 10 у матеріалі «Історія української 
культури – без “білих плям”. Проблема створення п’ятитомника» відзначав, що 
ідея, народжена ще в 1960-х роках, нарешті починає втілюватись у конкретні спра-
ви. Обговоренню культурологічних проблем було присвячене засідання Президії 
АН УРСР, на якому чи не вперше в українській академічній науці проголошено, що 
«Настав час належно оцінити і ті величезні здобутки, що належать нашим ученим-
співвітчизникам за рубежем: праці Омеляна Пріцака, Дмитра Чижевського, Дмитра 
Антоновича, Юрія Шевельова, Ігоря Шевченка, багатотомні видання “Гарвард-
ської бібліотеки давнього українського письменства”, “Енциклопедію з українознав-
ства”…» [Історія української культури… 1991, 24].
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О. О. Маврін
Історіософія та археографія омеляна Пріцака

Позитивізм як методологічна течія весь час змінювався, оновлюючись провідними нау-
ковими досягненнями. Водночас мають бути критерії, які об’єднують представників різних 
поколінь у рамках єдиного позитивістського підходу. Власне позитивізм настільки ради-
кально змінювався як наукова парадигма протягом першої половини ХХ ст., що такий 
зв’язок простежується швидше за асоціацією, ніж за аналогією. Об’єднавчих моментів між 
істориками-позитивістами початку ХХ ст. й істориками-позитивістами середини – другої 
половини ХХ ст. небагато, але вони все ж є. І вони досить вагомі, щоб на їхній підставі 
об’єднувати істориків різних поколінь у єдину інтелектуальну модель. Щодо історіософії 
Омеляна Пріцака, то, як представник “документалістської” школи В. Антоновича, М. Гру-
шевського, І. Крип’якевича, він, очевидно, є “позитивістом” в українській історичній науці. 
Але під впливами інших методологій із часом прийшло усвідомлення важливості історич-
ної деталі. Зокрема, це відбулося, як засвідчує сам О. Пріцак, під впливом філологічних по-
глядів Г. Г. Шедера. Через філологію до О. Пріцака весь час приходили нові методології, 
що оновлювали його концептуальні підходи. Насамперед йдеться про важливість у філоло-
гії другорядних для історика деталей, маргінальних особливостей у тексті, а також сприй-
няття самого тексту як пам’ятки писемності. Результати трансформацій, що відбулися у 
світоглядному та фаховому підходах О. Пріцака, відчувалися під час його активної роботи з 
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відродження археографії в Україні кінця 1980-х років, часів перебудови, гласності та куль-
турного ренесансу. О. Пріцак був одним з активних прихильників розвитку наукового спів-
робітництва з науковцями України, ініціював та підтримував створення Міжнародної 
асоціації україністів (МАУ), очолив у ній Археографічну комісію. Розуміння О. Пріцаком 
важливості археографії в розвитку української гуманітаристики зумовило його безпосеред-
ню участь у відродженні цієї науки в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. 
Омелян Йосипович покладав великі сподівання на співпрацю з українськими колегами у 
справі видання писемних пам’яток України. Очевидним є те, що між історіософією О. Прі-
цака, його еволюцією в межах позитивістської методології під впливом новітніх досягнень 
філології та інших дисциплін та розумінням предмета й методів археографії існує 
причинно-наслідковий зв’язок.

ключові слова: археографія, гуманітаристика, історіософія, методологія, пам’ятки, по-
зитивізм, філологія

А. А. Маврин
Историософия и археография омеляна Прицака

Позитивизм как методологическое течение постоянно изменялся, обновляясь передовы-
ми научными достижениями. Вместе с тем должны существовать критерии, которые объе-
диняют представителей разных поколений в рамках единого позитивистского подхода. Соб-
ственно позитивизм настолько радикально изменялся как научная парадигма в течение 
первой половины ХХ в., что такая связь прослеживается скорее по ассоциации, нежели по 
аналогии. Объединяющих моментов между историками-позитивистами начала ХХ в. и 
историками-позитивистами середины – второй половины ХХ в. немного, но они все же 
есть. И они достаточно весомы, чтобы на их основании объединять историков разных поко-
лений в единую интеллектуальную модель. Что касается историософии О. Прицака, то как 
представитель “документальной школы” В. Антоновича, М. Грушевского, И. Крипякевича, 
он, очевидно, является “позитивистом” в украинской исторической науке. Но под влиянием 
иных методологий со временем пришло понимание важности исторической детали. В част-
ности, это произошло, как засвидетельствовал сам О. Прицак, под влиянием филологиче-
ских взглядов Г. Шедера. Посредством филологии к О. Прицаку приходили новые методо-
логии, которые обновляли его концептуальные подходы. Прежде всего речь идет о важности 
для филологии второстепенных для историка деталей, маргинальных особенностей текста, 
а также восприятия самого текста как памятника письменности. Результаты трансформа-
ций, произошедших в мировоззренческом и профессиональном подходах О. Прицака, ска-
зались во время его активной работы по возрождению археографии в Украине конца 
1980-х годов, периода перестройки, гласности и культурного возрождения. О. Прицак был 
одним из активных сторонников развития научного сотрудничества с учеными Украины, 
инициировал и поддерживал создание Международной ассоциации украинистов (МАУ), 
возглавил в ней Археографическую комиссию. Понимание важности археографии в разви-
тии украинской гуманитаристики привело его к непосредственному участию в возрожде-
нии этой науки в Украине в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. О. Прицак возлагал боль-
шие надежды на сотрудничество с украинскими коллегами в деле публикации письменных 
памятников Украины. Очевидно, что между историософией О. Прицака, его эволюцией в 
рамках позитивистской методологии под влиянием новейших достижений филологии и 
других дисциплин и пониманием предмета и методов археографии существует причинно-
следственная связь.

ключевые слова: археография, гуманитаристика, историософия, методология, памят-
ники, позитивизм, филология
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The article introduces to circulation unknown archival materials from the State Archives of 
Odessa region, which cover the little-known page of life of Muslims of Tauride province before 
the actual opening of the Tauride Mohammedan Spiritual Board and the adoption of the Regula-
tion of 1831 (1825–1831). The period from 1811 to 1831 is a factual lacuna in the history of 
creation and opening of the TMSB. Researchers do not have enough materials at their disposal to 
shed light on events in the Crimea, both in the matter of the opening of the TMSB and in the 
sphere of the Muslims of the Crimea spiritual life.

The case from the archive of Odessa region, from the fund of the Office of Novorossiysk and 
Bessarabia Governor-General contains correspondence between the Governor-General and the Of-
fice of Spiritual Affairs of Foreign Confessions, the Taurian governors, the Taurian muftis, other 
clerics of the Crimea and the Taurian Muslims between 1825 and 1831.

The materials can be divided into three thematic groups: 1) documents relating to the opening 
of the Mohammedan Spiritual Board, discussions on financing, the creation of the Charter and the 
Regulations on the Taurian Mohammedan Clergy (D. Bludov), which formed the basis of the 
1831 Regulation; 2) documents related to the activities of the Mufti Adzy Abduraim Efendi: reasons 
for his removal and holding the election of a new mufti, complaints of applicants; 3) documents 
on the appointment of a kadi-asker: characteristics of candidates, protocols of election results.

New archival materials reveal hitherto unknown facts about the history of the creation of the 
TMSB and the reasons for the delay in adopting the TMSB Charter, shed light on the preparation of 
the Regulation of 1831 publication, and events related to the election of the Mufti and the kadi-asker.

keywords: Crimea, Muslims, Russian Empire, Tauride Mohammedan Spiritual Board, The 
State Archives of Odessa Region

ТавРІйСьке МагОМеТанСьке ДухОвне ПРавлІннЯ:
невІДОМІ аРхІвнІ ДОкуМенТи ДО ІСТОРІї СТвОРеннЯ (1825–1831)
О. С. Мавріна

Історія створення Таврійського Магометанського Духовного Правління (далі – 
ТМДП) початкового періоду, з 1784-го по 1831 р., має певні напрацювання й знай-
шла відображення в роботах І. Александрова, З. Хайредінової (Абдуллаєвої), 
Д. Конкіна, О. Мавріної [Александров 1914; Александров 1918; Абдуллаева 1999; 
Бойцова, Ганкевич, Муратова, Хайрединова 2009; Конкин 2010; Мавріна 2017].

Однак період з 1811-го по 1831 р. є фактологічною лакуною, він практично не 
висвітлений у дослідженнях, історичний наратив створювався на основі аналізу 
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законодавчих актів, що стосувалися Криму, кримських татар, мусульманського ду-
ховенства. Брак інформації не давав змоги реконструювати перебіг подій у Криму, 
що передував фактичному відкриттю ТМДП 23 грудня 1831 року із виданням “По-
ложення про Таврійське магометанське духовенство і права його” [Александров 
1918, 342].

Дослідники ТМДП І. Александров і З. Хайредінова в питанні створення проєк-
ту так званого “статуту Таврійського магометанського духовенства” аналізували 
проєкти сенатора І. В. Лопухіна (1803 р.) і таврійського губернатора Д. Б. Мертва-
го (1805 р.), доводячи історію відкриття ТМДП до 1811 року [Александров 1918, 
336; Бойцова, Ганкевич, Муратова, Хайрединова 2009, 133]. Однак, як створюва-
лось Положення 1831 року, які попередні матеріали і напрацювання лягли в його 
основу, хто стояв біля його витоків, з’ясувати не вдалося.

З. Хайредінова, намагаючись відтворити історичні портрети керівництва ТМДП, 
дослідити роль перших таврійських муфтіїв у процесі його створення [Хайрединова 
2016], зокрема, зупинялась на причинах звільнення муфтія Аджи Абдураїма ефен-
ді, вказуючи, що він був звільнений, очевидно, за власним бажанням. Маючи недо-
статньо матеріалів, висновок дослідниця, за її ж словами, зробила зі слів указу, а 
саме що муфтій залишив службу “по его званию, с полной пенсией”. У дослідженні 
також відсутній перебіг подій, що супроводжував вибори муфтія і каді-аскера [Бой-
цова, Ганкевич, Муратова, Хайрединова 2009, 180].

Справа з Державного архіву Одеської області (далі – ДАОО), з фонду канцелярії 
новоросійського і бессарабського генерал-губернатора, власне і проливає світло на 
цей період в історії ТМДП [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74]. Основу справи становить 
листування, з якого можна з’ясувати перебіг тогочасних подій у Криму: як зміню-
валися думки очільників губернії щодо відкриття Правління, та що передувало його 
відкриттю.

Документи цієї справи вперше вводяться в науковий обіг і містять: листування 
між новоросійським і бессарабським генерал-губернатором та міністром народного 
освіти, головним керуючий духовними справами іноземних сповідань Олександром 
Шишковим1, головним керуючий духовними справами іноземних сповідань Дми-
тром Блудовим2, таврійськими цивільними губернаторами з 1825-го по 1831 р., тав-
рійським муфтієм Аджи Абдураїмом ефенді; листи, скарги претендентів на посаду 
муфтія і каді-аскера, укази Урядового сенату і таке інше.

Загалом матеріали за тематикою листування можна розділити на три групи. 
Перша група документів – це листування з приводу відкриття Магометанського 
Духовного Правління.

Одним із перших документів в справі є зверненням від 7 лютого 1825 року міні-
стра народної освіти, головного керуючого духовними справами іноземних спові-
дань О. Шишкова до новоросійського і бессарабського генерал-губернатора графа 
М. С. Воронцова3 [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 1–3 зв.]. У листі О. Шишков 
інформує М. С. Воронцова про те, що таврійський муфтій Аджи Абдураїм ефенді в 
1823 році відновив подання щодо відкриття ТМДП, яке було засноване згідно з ука-
зом 1794 року [ПСЗРИ 1830, № 17174], але досі не відкрите і не запрацювало.

Міністр зазначив, що, на його думку, однією із причин затягування відкриття 
Правління були труднощі з фінансуванням, однак вважав, що необхідно виконати 
указ 1794 року “как для лучшего течения магометанских дел, так для удобнейшего 
наблюдения за оными со стороны правительства” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, 
арк. 1–1 зв.]. Складність полягала в неможливості виділення коштів із Державного 
казначейства у зв’язку з “высочайшим повелением об уменьшении расходов во всех 
Министерствах” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 1 зв.].

Оскільки дохід від вакуфів становив 150 тис. рублів у рік (інформація наво-
диться міністром із матеріалів головного управління духовних справ іноземних 
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сповідань), О. Шишков вважав за можливе частину цих доходів використати на 
утримання ТМДП.

Попередник міністра звертався до таврійського муфтія з пропозицією віднайти 
джерела фінансування ТМДП, що не залежать від державного казначейства, маючи 
на увазі частину доходів з вакуфів. Однак дістав негативну відповідь муфтія: ані 
десятину4 (оскільки “десятину получают только те духовные, которые не поль-
зуются вакуфами, что она дается им от прихожан по договору, и не может быть 
отнята, как необходимая для их пропитания”), ані доходи з вакуфів не можна ви-
користовувати. Муфтій запропонував встановити збір з таврійських татар “в виде 
добровольного пожертвования или складку по 50-ти копеек с души, для составления 
капитала, с которого % были бы употребляемы на содержание канцелярии Маго-
метанского Духовного Правления для них же нужного” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 2–2 зв.].

Міністр О. Шишков вважав, що збір у вигляді добровільних пожертв із таврій-
ських мусульман має певні труднощі, тому необхідно знайти якісь інші шляхи фі-
нансування.

У справі також наявний робочий варіант штату ТМДП: муфтій з окладом 2 000 руб-
лів, каді-аскер – 500 рублів, 5 ефендіїв по 200 рублів кожному (згідно з височайшим 
указом) [Александров 1914, 212]. До того ж зазначені 1 секретар, перекладач (кіль-
кість не вказана), 5 канцелярських службовців (3 з татар, 2 з росіян). У примітці за-
значалося, що в 1811 році муфтій вважав за потрібне призначити секретарю і пере-
кладачу оклад 350 руб. на рік, а канцелярським службовцям і на канцелярські по-
треби – по 100 рублів на рік. Що стосується будівлі для Правління, то в 1820 році 
муфтій планував використовувати для цього прибутки, які були в його розпоря-
дженні [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 5].

Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор М. Воронцов звернувся 
із проханням до таврійського губернатора Д. В. Наришкіна5 (лист від 4 березня 
1825 року, додано копію листа О. Шишкова від 7 лютого 1825 року та інформацію 
щодо штату Правління з матеріалів канцелярії генерал-губернатора) викласти своє 
бачення ситуації стосовно можливостей фінансування відкриття ТМДП; повторно 
16 вересня 1826 року з цього ж приводу звернувся управитель Новоросійської і 
Бессарабської губерній граф Федір Петрович Пален6 [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, 
арк. 6–7, 9–10].

У відповідь на ці запити Д. Наришкін подає власні міркування щодо шляхів отри-
мання коштів для відкриття й утримання ТМДП, якими він вважає податок із собор-
них і парафіяльних мечетей, доходи вакуфних маєтків, якими, на його думку, муфтій 
розпоряджається без жодної “гласності й звітності” (лист від 1 листопада 1826 року) 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 11–11 зв.]. Окрім того, на думку губернатора, піс-
ля відкриття Правління необхідно “вменить оному в непременную обязанность о 
приведении в известность все вакуфные имения, капиталы принадлежащие мече-
тям и училищам, не полагаясь составленным доселе ведомостям, дабы оным мож-
но удобнее располагать единственно на сооружение мечетей, училищ и завесть по 
сим статьям законную отчетность” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 11].

Таврійський губернатор вважав, що управителем справ при Правлінні має бути 
“татарин, знающий обычай и язык русский, ибо нашему чиновнику татарское ду-
ховенство не будет иметь доверия, а губернатору как местному начальнику долж-
но иметь неослабное наблюдение за всеми действиями правления, не касаясь только 
дел духовных; назначение и отрешение правителя дел, должно быть независимо от 
духовного правления…”, а на канцелярських службовців та інші потреби Правління 
необхідно не менш ніж 500 руб. [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 11 зв.].

До свого листа таврійський губернатор додав копію записки у відповідь на за-
пит графа О. Ланжерона7, підготовлену попереднім губернатором О. М. Барано-
вим8 14 жовтня 1820 року, з думками якого він погоджувався.
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Записка під назвою “О настоящем положении Таврического Магометанского ду-
ховенства” обсягом 12 аркушів збереглася в справі. Вона містить цікаві свідчення 
про склад духовенства, порядок призначення і відсторонення від посад, грома-
дянські привілеї духовенства, способи утримання мечетей і таке інше, а також мір-
кування щодо шляхів і засад створення ТМДП. Документ дає уявлення про процеси, 
які відбувалися в середовищі кримського мусульманства у 20-ті роки XIX століття. 
Наводиться повністю, зі збереженням орфографії (докум. 1) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 12–24].

Граф Ф. Пален у відповідь О. Шишкову виклав основні думки таврійського гу-
бернатора та свої власні щодо можливостей управління та фінансування ТМДП не 
за рахунок казни, а за рахунок мусульманського духовенства із прибутків вакуфів, 
підтримуючи в цьому питанні позицію як таврійського губернатора, так і міністра 
(лист від 20 грудня 1826 року) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 25–28].

Друга група документів пов’язана з діяльністю муфтія Аджи Абдураїма ефенді, 
причинами його відсторонення від посади і проведенням виборів нового муфтія.

У справі міститься скарга муфтія на полковника Ахмета (Амета) бея Хункалова 
на ім’я графа М. С. Воронцова (лист від 7 травня № 63 1828 р., Карасубазар). Суть 
скарги полягає в тому, що муфтій звинувачував Ахмета бея Хункалова в тиску на 
нього задля відсторонення від обов’язків бахчисарайського мазіна (помічник імама) 
Кадира оглу, у незгоді та втручанні Ахмета бея Хункалова та його братів у рішення 
муфтія, а також у тиску задля відсторонення муфтія від посади [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 25–30].

Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор 31 травня 1828 року звер-
нувся до таврійського губернатора з проханням дати роз’яснення щодо ситуації, яка 
склалася між муфтієм та Ахметом беєм Хункаловим, зауваживши: “…Хотя по 
известным мне причинам я не полагаю, чтобы такие изъяснения муфтия были 
справедливы…” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 31].

У відповідь (лист від 21 червня 1828 р. № 3837) Д. Наришкін зазначив, що ін-
формація щодо конфлікту між муфтієм і полковником Ахметом беєм Хункаловим із 
приводу відсторонення мазіна Кадира оглу йому невідома, скарг не надходило. 
Оскільки полковник А. Хункалов виїхав до Санкт-Петербурга для командування 
“лейб-гвардії кримським татарським ескадроном”, з’ясувати суть справи наразі не-
можливо [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 32].

Окрім цього, таврійський губернатор вважав своїм обов’язком доповісти генерал-
губернатору про стан муфтія Аджи Абдураїма ефенді, який “занимает настоящее 
место не по силам своим, что время от времени становится приметнее”. Таврій-
ський губернатор повідомляє, що муфтію більш ніж 85 років, він повністю розби-
тий паралічем, абсолютно не в змозі займатися справами, тому справами займаються 
“окружающие его сыновья и родственники и от сего весьма часто от имени муф-
тия выходят повеления по части духовной и другие бумаги одни другим противные 
и несогласны здравым смыслом не только с их алькораном не согласны”.

Ця ситуація призводить до невдоволення духовним управлінням серед мусуль-
ман, оскільки частими стають випадки, коли розпорядження муфтія скасовуються 
при зверненні до нього особисто. У зв’язку з цим таврійський губернатор вважав за 
потрібне “для общей пользы” звільнити муфтія “от настоящей должности по глу-
бокой старости и болезненному положению” і призначити іншого згідно з наявни-
ми постановами [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 32–33].

Після отримання роз’яснень таврійського губернатора новоросійський і бесса-
рабський генерал-губернатор відповів муфтію на його скаргу, що після проведення 
дослідження з цього приводу ніяких “домагательств” з боку полковника А. Хунка-
лова виявлено не було [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 34].

М. Воронцов поділяв думку Д. Наришкіна щодо необхідності звільнення муфтія, 
який “по дряхлости и болезненному состоянию не в силах отправлять как должно 
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свои обязанности”, однак вважав, що зробити це можливо тільки на прохання са-
мого Аджи Абдураїма ефенді [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 35–35 зв.].

На цьому питання щодо муфтія не завершились. Наприкінці січня 1829 р. Д. Блу-
дов поділився з графом М. С. Воронцовим своїми думками та інформацією стосов-
но ситуації в мусульманському середовищі Криму [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, 
арк. 37–40 зв.]. Зокрема, наголосив, що деякий час уже отримує відомості про без-
лад у “магометанских делах по ведомству Таврического муфтия” і що “муфтий в 
глубокой старости и… совершенно не в состоянии заниматься делами… что муф-
тий теряет право на уважение и доверенность магометанских обществ в Таври-
де”. Д. Блудов просив графа М. С. Воронцова надати інформацію щодо правдивості 
отриманих свідчень і в разі підтвердження їх вважав за потрібне вжити заходів для 
попередження негативних наслідків [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 37–37 зв.]. 
Якщо ж муфтій справді “так изнурен летами и болезнею, что уже не может зани-
маться делами, то не согласиться ли он сам сложить с себя свое звание, чтобы не 
сделаться виновником еще большего расстройства и вреда для общества”. Д. Блу-
дов зазначив, що муфтію свого часу робив таку пропозицію таврійський губернатор 
О. Баранов і Аджи Абдураїм ефенді практично дав згоду, а відійшовши від справ, він 
може розраховувати на підтримку, оскільки “уряд не має причини сумніватися у від-
даності його Росії” (лист від 29 січня 1829 р.) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 40].

У листі від 10 лютого 1829 року граф М. С. Воронцов підтвердив Д. Блудову 
правдивість чуток щодо стану муфтія і безладу в мусульманських справах Криму і 
зазначив, що “муфтій як сановник давно не користується довірою у своїх одновір-
ців” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 42–44].

Після доповіді Д. Блудова “про глибоку старість і хворобливий стан таврійсько-
го муфтія Аджи Абдураїма Ефенді” імператор 8 березня підписав іменний указ 
Урядовому сенату про звільнення муфтія “от службы по сему званию” і призначен-
ня на утримання (пансіон) по 2 тисячі рублів у рік (лист від 10 березня 1829 року) 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 45–46]. Д. Блудов проінформував графа М. С. Во-
ронцова про розпорядження імператора щодо проведення виборів нового муфтія на 
основі встановлених правил та “колишніх прикладів” та покладання виконання 
обов’язків муфтія до виборів на каді-аскера Джеміля ефенді [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 45]. Указ Урядового сенату про звільнення муфтія № 17731 виданий 
14 березня 1829 р. [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 51–51 зв.].

Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор 23 березня 1829 року про-
інформував виконувача обов’язків таврійського губернатора О. І. Казначеєва9 щодо 
указу про звільнення муфтія та розпорядження покласти виконання обов’язків муф-
тія на каді-аскера Джеміля ефенді й проведення виборів нового муфтія [ДАОО, 
ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 47–48]. Указ Урядового сенату про виконання обов’язків 
каді-аскером Джемілем ефенді та проведення виборів нового муфтія видано 26 бе-
резня 1829 року за № 20527 [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 53–54].

Окрім проведення виборів нового муфтія, Д. Блудов продовжував вивчення пи-
тання, яке залишилось йому від попереднього керуючого справами іноземних спо-
відань О. Шишкова, а саме про відкриття ТМДП.

22 березня 1829 року Д. Блудов надіслав листа графу М. С. Воронцову, до якого 
доклав проєкт “Статуту про Таврійське магометанське духовенство і порядок справ, 
що підлягали його віданню”, а також декілька додатків, серед яких штат Таврій-
ського Магометанського Правління, штат Оренбурзького Зібрання для порівняння, 
історичну записка і таке інше. У справі додатки не збереглися, тому про зміст та за-
сади створення проєкту Статуту та інших документів можна скласти уявлення за 
змістом доволі розлогого листа до графа М. Воронцова [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 103–106].

Д. Блудов писав, що засади створення Правління були закладені ще в 1894 році. 
Причинами затягування відкриття вважав занадто довге листування між вищим та 



О. С. Мавріна

86                                                                                                          Східний світ, 2019, № 4

місцевим начальством та тривалий збір матеріалів з цього питання, а також фінан-
сові труднощі. Він зазначав, що “необходимость дать лучшее устройство Магоме-
танскому Духовному правлению в Тавриде всегда была признаваема высшим Пра-
вительством и начальствами”, про що досить детально викладено в історичній 
записці, яка додається (записка не збереглася). 

Д. Блудов вважав, не можна далі зволікати з відкриттям ТМДП, тим більше що 
видано “высочайшее повеление о начертании новых штатов по всем ведомствам” 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 103 зв.]. Тому, розглянувши всі попередні пропо-
зиції, опрацювавши всі зроблені в різні часи зауваження до них, склав на їхній 
основі проєкт загального “Статуту про Таврійське магометанське духовенство і по-
рядок справ, що підлягали його віданню”.

Д. Блудов надіслав проєкт М. С. Воронцову й просив його висловити свою дум-
ку щодо вказаних постанов, зазначаючи, що Статут, окрім визначення обов’язків 
керівництва, має містити в собі загальні і якомога повні правила перебігу духовного 
життя; ці правила мають відповідати законам і звичаям не тільки таврійських, а й ін-
ших мусульман Росії. Д. Блудов вважав, що, зібравши в одне загальне положення 
розрізнені в старих справах та указах постанови про мусульманське духовенство, 
які виходили в різний час і з різноманітних приводів, можливо полегшити дії уряду 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 104]. Як автор проекту, він намагався виписати 
його так, щоб правила Статуту відповідали чинним законам.

Для розробки штату Правління і канцелярії Д. Блудов користувався уже затвер-
дженими штатами Оренбурзького Магометанського Духовного Зібрання та його 
канцелярії. Різниця між Таврійським Правлінням і Оренбурзьким Зібранням поля-
гала в тому, що членам Таврійського Духовного Правління, які за 51 параграфом 
Статуту мали бути присутні в ньому, встановлювалась більша платня, оскільки 
“содержание в Симферополе дороже нежели в Оренбурге” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 105]. Також заміть 2 канцеляристів нижнього розряду за штатом в 
Оренбурзькому Зібранні в Таврійському Правлінні мав бути 1, оскільки, на думку 
Д. Блудова, справи Таврійського Правління не матимуть великого листування в по-
рівнянні з Оренбурзьким Зібранням, “у якого у віданні всі мусульмани Росії, окрім 
Криму” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 105]. Що стосується приміщення для 
Правління, то Д. Блудов хотів мати інформацію про наявність казенного будинку в 
Сімферополі, який можна було б віддати під Правління, або дізнатися яка сума не-
обхідна для покупки будинку чи оренди, “соблюдая… величайшую бережливость 
при назначении нужных издержек” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 105–106].

Проєкт створення ТМДП з усіма додатками був направлений М. С. Воронцовим 
на експертизу таврійському губернському прокурору А. Я. Фабру. Граф просив дати 
оцінку проєкту, оскільки вирішення цього питання потребувало місцевих даних, і 
наголосив, що “по известности Вам в Таврической губернии и по опытности ва-
шей в делах, никто лучше Вас не может сказать мне, точно ли означенный проект 
во всех отношениях полезен и удобен” (10 квітня 1829 року, № 184) [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 57].

У зв’язку з майбутнім проведенням виборів муфтія та приведенням його до при-
сяги при вступі на посаду Д. Блудов перейнявся питанням, як використати цю об-
ставину і додати до Статуту про Таврійське магометанське духовенство правило 
про присягу всіх його чинів, від вищих до парафіяльних “для обеспечения требуемой 
в Высочайшем указе 22 сентября 1788 года верности”. У листі до графа М. С. Во-
ронцова 19 квітня 1829 року № 726 Д. Блудов звертається з проханням надати йому 
форму присяги таврійського муфтія та висловити свою думку з цього приводу, а та-
кож дати оцінку ідеї поширити складання присяги на інші духовні мусульманські 
чини. Д. Блудов просить врахувати місцеві міркування і повідомити йому, на які 
саме посади може бути поширена присяга і “какие формы, обеспечивая пользу 
службы, были бы в то же время не противны духу их религии”. Для отримання 
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інформації з цих питань граф М. С. Воронцов звернувся до О. І. Казначеєва, наді-
славши йому листа Д. Блудова з проханням висловити свою думку щодо правил 
присяги для всіх чинів Таврійського магометанського духовенства [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 58–59].

27–28 червня 1829 року були проведені вибори нового муфтія. Про результати та 
перебіг виборів таврійський губернатор О. І. Казначеєв проінформував новоросій-
ського і бессарабського генерал-губернатора (28 липня), який у свою чергу подав 
цю інформацію в Санкт-Петербург.

Як повідомив губернатор, вибори проходили протягом двох днів в м. Сімферо-
полі, куди були скликані, як і в попередні рази, “дворянство, духовенство и во-
лостные головы магометанского закона”. Вибори відбувалися під головуванням 
губернського очільника дворянства. Більшість виборчих балів було віддано трьом 
кандидатам: таврійському каді-аскеру Сеїту Джемілю ефенді – 1048; улему Сімфе-
ропольського повіту Джемамедіну ефенді – 798; мудеррісу (вчителю) Аріфу Мег-
мету ефенді – 743.

За оцінкою таврійського губернатора, найдостойнішою кандидатурою був каді-
аскер Джеміль ефенді – користувався повагою, мав найбільшу підтримку і походив 
із покоління спадкових муфтіїв: дід, батько і дядько були муфтіями. Окрім цього, 
Сеїт Джеміль ефенді на відміну від інших кандидатів, знав “російську мову і гра-
моту”, і, “можно надеяться иметь в нем человека всегда нам преданного” [ДАОО, 
ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 66–66 зв.].

Однак не всі були задоволені результатами виборів. Про це свідчить лист бахчи-
сарайського мудерріса Аріфа Мегмета ефенді до графа М. С. Воронцова від 4 серп-
ня, у якому він висловив жаль щодо рішення губернатора і самого графа на користь 
Джеміля ефенді, оскільки сподівався на рішення на свою користь під заступни-
цтвом графа. Також наголосив, що має багато проблем і, очевидно, буде їх мати че-
рез інтриги проти нього Мегмета мурзи Кримтаєва. Як свідчить зміст листа [ДАОО, 
ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 71–72 зв.], вочевидь, і таврійський губернатор, і граф 
М. Воронцов подавали Аріфу ефенді якісь певні надії. Оригінал листа османською 
мовою (іл. 1) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 69] і його переклад французькою 
(іл. 2) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 70–70 зв.] подані у справі.

Більш різко свою думку щодо нового муфтія висловили Ахмед бей Хункалов, 
поручик Кази бей Балатуков в листі до графа М. Воронцова від 6 серпня 1829 року. 
Підписанти наголосили, що право бути муфтієм завжди надавалось одному із 
вчених, “ефендию достойному носить сие звание по смирению добронравию и 
безкористию”. І хоча під час виборів знайшли такого достойного (Аріфа Мегмета 
ефенді), однак достоїнства його були знівельовані іншою стороною, яка підтримува-
ла Джеміля ефенді. На думку авторів листа, інша сторона, а особливо Мегмет мур-
за Кримтаєв, діяла на виборах нечесними методами, і більшість проголосувала за 
Джеміля ефенді не з поваги до його достоїнств, а “по слепому повиновению простых 
мулл”, тож затвердження на цій посаді Джеміля ефенді призведе до такого ж “хаосу 
и беспорядку… какой был у нас за бытность бывшего муфтия ибо Джемиль Ефен-
ди имеет… ограниченное понятие о силе олкарона (Корану. – О. М.) и толкованию 
его”. У зв’язку з цим Ахмед бей Хункалов та інші мурзи звернулися до графа з кло-
потанням про призначення таврійським муфтієм одного з гідних сановників 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 75–76]. Відповіді на ці листи графом дані не були 
або ж вони не збереглися у справі.

Незважаючи на негативну реакцію частини кримського мусульманства, М. С. Во-
ронцов у листі від 21 вересня 1829 року (№ 23478) проінформував Д. Блудова про 
результати виборів для подальшого їхнього затвердження імператором, додавши, 
що повністю поділяє думку таврійського губернатора [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, 
арк. 77–78]. За цим поданням муфтієм було призначено чинного каді-аскера Сеїта 
Джеміля ефенді.
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На тлі проведення виборів таврійський губернатор О. І. Казначеєв перейнявся 
питанням відкриття ТМДП (лист від 1 серпня 1829 року № 5699 до новоросійсько-
го і бессарабського генерал-губернатора). На його думку, мусульманське духовен-
ство не має відповідного керівництва, і тому влада повністю перебуває в руках 
муфтія. Дослідивши це питання за документами, які збереглися в його відомстві, і 
з’ясувавши, що проблема полягає у відсутності фінансування, О. І. Казначеєв вва-
жав за потрібне, враховуючи важливість питання, просити прискорення відкриття 
ТМДП [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 67–68].

Третя група матеріалів, що містяться в справі, стосується виборів каді-аскера. 
Після затвердження муфтія Д. Блудов звернувся до графа М. С. Воронцова щодо 
необхідності призначення каді-аскера, висловивши ідею, що на посаду каді-аскера 
можливо призначити без нового балотування із числа тих кандидатів, хто здобув 
більшість голосів на виборах муфтія. Просив проінформувати його, хто найбільш 
гідний обійняти посаду каді-аскера. У свою чергу М. С. Воронцов попросив тав-
рійського губернатора висловити своє бачення щодо цього питання (лист № 28806 
від 13 листопада 1829 року) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 81–82].

12 грудня 1829 року О. І. Казначеєв надіслав розгорнуту відповідь з цього при-
воду, додавши до неї “Записку о назначении Таврического кади-эскера” з позначкою 
“секретно” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 85–86 зв.]. Губернатор, намагаючись 
дізнатися більше інформації про кандидатів, які балотувалися на посаду муфтія, 
отримав схвальну оцінку від муфтія щодо улема Євпаторійського повіту Керіма 
ефенді. Однак під час виборів Керім ефенді голосів “за” дістав менше, аніж “про-
ти”: 467 – виборчих балів, 733 – невиборчих. На думку губернатора, Керім ефенді 
“не довольно еще приобрел народное к себе доворие”. Улем Мелітопольського пові-
ту Ільяс ефенді, який дістав позитивний відгук муфтія, також набрав менше вибор-
чих балів, ніж невиборчих, і надалі відмовився від виборів у муфтії. Що стосується 
улема Сімферопольського повіту Джемамедіна ефенді (798 балів) і мудеріса Аріфа 
Мемета ефенді (743 бали), то перший, на думку губернатора, нездатний виконува-
ти обов’язки каді-аскера, а другий, Аріф Мегмет, більш здатний до цієї посади 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 85–85 зв.].

У записці під грифом “секретно” таврійський губернатор О. І. Казначеєв більш 
різко висловився стосовно кандидатури Джемамедіна ефенді, назвавши його “на-
стоящий мужик и раб Мегмет мурзы Крымтаева”. Щодо Аріфа ефенді зазначив, 
що він “хотя и пристрастен ко всему мусульманскому и закостенел в фанатизме... 
и почему в первенствующем звании (муфтія. – О. М.) мог бы быть вреден, не смо-
тря на ручательство полковника Хункалова, но для звания кады эскера способен и 
по знаниям своим и честности”. Губернатор вважав, що оскільки Аріф не має 
зв’язків з муфтієм, то на посаді каді-аскера “ничего он сам не посмеет сделать 
вредного, ни муфтия не допустит до того… они будут друг за другом смотреть, 
по взаимной неприязни, или по крайней мере друг друга опасаться” [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 86–86 зв.].

Справа із призначенням каді-аскера позначилась більшим резонансом, ніж спра-
ва із затвердженням муфтія. Дізнавшись від муфтія Сеїта Джеміля ефенді про ідею 
призначення каді-аскера з тих кандидатів, хто набрав найбільше голосів на виборах 
муфтія, сімферопольський повітовий кадій Джемамедін ефенді звернувся з клопо-
танням до М. С. Воронцова, у якому виклав свої міркування щодо кандидатів (лист 
від 19 грудня 1829 р.).

Зазначивши, що більшість голосів на виборах муфтія здобули він та мудерріс 
Аріф Мемет ефенді, дав досить несхвальну характеристику Аріфу, вказавши на свої 
переваги. Одним із недоліків Аріфа ефенді Джемамедін назвав той факт, що під 
час виборів каді-аскера в 1821 році колишній губернатор О. М. Баранов офіційно 
відгукнувся про нього як про “не имеющего преданности к российскому престолу”. 
З цієї причини вважав, що посада має належати саме йому Джемамедіну, оскільки 
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Аріф займав посаду тільки мудерріса, а з державною службою знайомий не був. 
Своїми перевагами Джемамедін ефенді, окрім посади мудерріса, назвав також 
12 років служби на посаді сімферопольського кадія і перебування у складі шести 
улемів, із яких мали створити ТМДП. Балотування в 1816 році на посаду муфтія, у 
1821 році на посаду каді-аскера, у 1829 році на посаду муфтія вважав виявом дові-
ри з боку мусульман.

Побоюючись, що Аріф ефенді буде застосовувати нечесні методи для отримання 
посади, Джемамедін ефенді покладав сподівання на підтримку графа М. Воронцова 
в цій справі, оскільки згідно з волею імператора “магометанские духовные началь-
ники определямы были согласно с народным одобрением и в особенности отзывом 
губернатора”. Просив врахувати думку губернатора О. Баранова про Аріфа ефенді 
і подати його, Джемамедіна ефенді, кандидатуру для затвердження на посаду каді-
аскера [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 87–88].

Після отримання такого клопотання М. С. Воронцов вирішив прояснити ситуа-
цію в таврійського губернатора і попросив ще раз надати висновки, чому Джемаме-
дін ефенді не може виконувати обов’язки каді-аскера, хоча дістав більше балів, ніж 
Аріф ефенді, окрім того, М. С. Воронцову Джемамедін відомий як людина, що ко-
ристується довірою і повагою (лист № 2899 від 6 лютого 1830 року) [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 94].

Враховуючи ту обставину, що думка губернатора при призначенні каді-аскера 
мала бути вирішальною, таврійський губернатор, посилаючись на свою попередню 
“секретну записку”, дав досить емоційну відповідь на повторне звернення М. С. Во-
ронцова (лист від 9 лютого 1830 р. № 1092). Зазначив, що якщо граф вважає Дже-
мамедіна ефенді особою, яка заслуговує поваги і довіри, то він може призначити 
його на цю посаду, однак, як губернатор, О. І. Казначеєв зобов’язаний доповісти, 
посилаючись на таврійського прокурора А. Я. Фабра, що “Джемамедин по тупос-
ти своей, по известности своей и совершенной необразованности не пользуется ни 
доверием, ни уважением”. Наприкінці листа просив М. С. Воронцова повідомити, 
від кого саме графу відомо про повагу і довіру до Джемамедіна, оскільки кадій, за 
словами О. І. Казначеєва, живе у брата Мемета мурзи Кримтаєва “на хлебах и 
есть слепой исполнитель воли обоих братьев”. Таврійський губернатор запевнив 
М. С. Воронцова, що бере на себе сміливість таких висловлювань з метою “вывести 
наружу ложные или ошибочные донесения… на счет мнимых достоинств Джема-
медина” [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 100–102 зв.].

Однак справа набула розголосу. Новий муфтій, оцінивши ситуацію, зрозумів, що 
його протеже не зможуть обійняти посаду каді-аскера. Тому муфтій звернувся до 
Д. Блудова із заявою, що під час виборів інші кандидати дістали голоси більше для 
проформи, тому обійняти посаду каді-аскера може людина, яка не має великої по-
ваги між мусульманами. Д. Блудов змушений був відреагувати і просити М. С. Во-
ронцова в разі, якщо думка муфтія заслуговує на увагу, зробити розпорядження 
щодо виборів каді-аскера за порядком, який існував раніше (лист від 6 лютого 
1830 року № 248) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 96–97]. Граф М. С. Воронцов 
оголосив вибори, проінформувавши про це таврійського губернатора і прохаючи 
надіслати список кандидатів, які балотувалися, та результати голосування (лист від 
18 лютого 1830 року № 4033) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 98].

Справа з призначенням каді-аскера затягнулася до кінця року. Д. Блудов був за-
йнятий підготовкою Статуту магометанського духовенства. Таврійський губернатор 
і новоросійський та бессарабський генерал-губернатор також були зайняті підго-
товкою Статуту і у своєму листуванні більше не обговорювали питання призна-
чення каді-аскера.

Тільки наприкінці липня 1830 року Д. Блудов знову нагадав новоросійському і 
бессарабському генерал-губернатору про те, що питання каді-аскера так і зали-
шилось нерозв’язаним [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 120]. З 22 серпня 
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1830 року обов’язки генерал-губернатора виконував Афанасій Іванович Красов-
ський10. Канцелярія генерал-губернатора нагадала таврійському губернатору О. І. Каз-
начеєву про незавершену справу із призначенням каді-аскера [ДАОО, ф. 1, оп. 190, 
спр. 74, арк. 125].

З’ясувалося, що вибори каді-аскера були проведені в Сімферополі ще 5 і 6 трав-
ня 1830 року за присутності губернського очільника дворянства С. Є. Нотари. Біль-
шість голосів набрали мудерріс Сімферопольського повіту Ескіординської волості 
Осман ефенді і мудерріс Феодосійського повіту Сеїт Мамбет ефенді Аджи оглу. Як 
зазначив О. І. Казначеєв, жоден із них не достойний посади каді-аскера; інші ж 
кандидати, які балотувалися і набрали меншу кількість голосів, ще менш достойні 
(з рапорту О. І. Казначеєва до А. І. Красовського № 7751 від 20 жовтня 1830 року) 
[ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 131–133 зв.].

У рапорті О. І. Казначеєв виклав історію, пов’язану з призначенням каді-аскера, 
наголосивши, що й сьогодні вважає Аріфа ефенді найкращим кандидатом на цю 
посаду, посилаючись на свою “секретну записку”. О. І. Казначеєв наголошував, що 
каді-аскери ніколи не призначалися в результаті виборів і “муфтий не совсем пра-
вильно поступил отнесшись мимо меня и губернатора к тайному советнику Блу-
дову… таковое действие основано на интригах некоторых мурз”. Окрім цього, 
О. І. Казначеєв вважав, що й сам генерал-губернатор не мав оголошувати вибори, 
оскільки було ухвалено рішення про призначення з кандидатів у муфтії [ДАОО, 
ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 131–133 зв.].

Оскільки списки кандидатів з результатами виборів були доправлені в Одесу 
дещо пізніше, наприкінці листопада 1830 року, то А. І. Красовський повідомив 
Д. Блудова про результати виборів тільки на початку грудня (лист від 1 грудня 
1830 року № 27877) [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 134–137 зв.]. Виконувач 
обов’язків новоросійського і бессарабського генерал-губернатора доволі відверто 
виклав ситуацію з призначенням каді-аскера, донісши до Д. Блудова інформацію, 
яка не була йому відома, зокрема й щодо ситуації з Аріфом ефенді. Він зазначив, 
що граф М. С. Воронцов мав вибір проводити або не проводити вибори каді-аскера 
згідно з розпорядженням самого Д. Блудова. До проведення виборів каді-аскера 
ситуація складалась на користь Аріфа ефенді, якого рекомендував таврійський гу-
бернатор, але після останніх виборів Аріф ефенді “получил весьма незначительное 
число избирательных шаров против неизбирательных” (299 проти 289 згідно зі 
списком балотування; списки балотування в справі не збереглися, їх було відправ-
лено Д. Блудову), тож у такому разі генерал-губернатор вважав, що необхідно керу-
ватися загальними правилами, затвердивши каді-аскером того, хто дістав найбільшу 
кількість голосів [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 134–137 зв.].

25 грудня 1830 року указом імператора каді-аскером було затверджено сімферо-
польського мудерріса Османа ефенді з платнею 500 рублів на рік [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 139–141].

Що стосується Статуту ТМД, то ще 7 жовтня 1829 року Д. Блудов нагадав 
М. С. Воронцову про необхідність дати висновки щодо “Статуту про Таврійське 
магометанське духовенство і порядок справ, що підлягають його віданню” зі шта-
том [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 79]. Однак до початку 1830 року справа не 
просунулась. Тільки 6 лютого 1830 р. М. С. Воронцов надіслав таврійському губер-
натору на розгляд проєкт Статуту з додатками і зауваженнями таврійського проку-
рора А. Я. Фабра. М. Воронцов зазначав, що цей проєкт є особливо важливим і 
тому потребує якнайдокладніших міркувань, і нагадав про питання приведення до 
присяги всіх членів Таврійського магометанського духовенства [ДАОО, ф. 1, 
оп. 190, спр. 74, арк. 92–93].

Д. Блудов звертався до М. С. Воронцова з приводу Статуту неодноразово, але 
відповіді не отримував [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 97]. У листі від 8 травня 
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Д. Блудов писав графу, що справа з реформуванням магометанської духовної части-
ни в Криму триває близько 30 років, тому просив його до від’їзду за кордон повідо-
мити свою думку стосовно проєкту або дати згоду подати проєкт на розгляд 
Державної ради без його пропозицій і зауважень [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, 
арк. 97].

Тільки 3 серпня 1830 року М. Воронцов надіслав папери щодо проєкту Статуту, 
додавши до них рапорт таврійського губернатора і зауваження А. Я. Фабра. М. Во-
ронцов зазначив: “…нынешние мои занятия не позволяют мне войти в рассмотре-
ние сих замечаний на проект”, однак наголосив, що він не може залишити проєкт 
без думки губернатора і А. Я. Фабра, як людей, які довго живуть у Криму і знають 
місцеву ситуацію [ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 74, арк. 118].

На жаль, зауваження та пропозиції таврійського губернатора і таврійського про-
курора, як, власне, й сам проєкт Д. Блудова, не подані в справі навіть у копії, оскіль-
ки були відправлені в Санкт-Петербург. Можливо, деякі документи, що стосуються 
цього періоду, збереглися в інших справах канцелярії новоросійського і бессараб-
ського генерал-губернатора, оскільки в листуванні є певні пропуски, не на всі листи, 
що надійшли до генерал-губернатора, збереглася вихідна кореспонденція. Поло-
ження про Таврійське духовенство було опубліковано 23 грудня 1831 року [Алек-
сандров 1918, 342].

У 1835 році новоросійський і бессарабський генерал-губернатор звернувся до 
Д. Блудова, який на той час уже був міністром внутрішніх справ (департамент ду-
ховних справ іноземних сповідань перейшов під юрисдикцію МВС), із клопотан-
ням про підвищення платні муфтію11 на 1 000 рублів столових. Однак дістав тоді 
відповідь, що таке підвищення не на часі.

У 1838 році після звернення до Д. Блудова оренбурзького військового губернато-
ра генерал-ад’ютанта Василя Олексійовича Перовського12 також із проханням, про 
підвищення платні оренбурзькому муфтію на 1 000 рублів сріблом на рік, Д. Блудов 
вирішив подати клопотання імператору про підвищення платні одразу двом очіль-
никам мусульманських правлінь – Таврійського та Оренбурзького, але з однаковою 
сумою підвищення, щоб не надавати переваги оренбурзькому муфтію над таврій-
ським [ДАОО, ф. 1, оп. 200, спp. 43, арк. 1].

Однак В. Перовський не згодився на зрівняння платні в бік зниження, зазначивши, 
що “муфтій за посадою своєю змушений жити досить відкрито, добре утримувати 
своє сімейство, пригощати тих, хто приїжджає в духовних справах, ба більше, вирі-
шувати багато сімейних справ, сварок і незадоволень; тому він має бути поставле-
ний у становище незалежне, що не обмежує його в жодних діях, не змушує шукати 
прихильності тієї сторони, яка багатша і щедріша”. Оренбурзький військовий гу-
бернатор вважав, що краще підвищити платню таврійському муфтію, ніж зменшити 
оренбурзькому [ДАОО, ф. 1, оп. 200, спp. 43, арк. 4].

Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор не схвалив цю пропозицію, 
наголосивши, що таврійському муфтію достатньо підвищити платню на 1 000 руб-
лів асигнаціями, оскільки муфтій просив саме про таке підвищення [ДАОО, ф. 1, 
оп. 200, спp. 43, арк. 2].

Отже, архівні матеріали з Державного архіву Одеської області висвітлюють ма-
ловідомі сторінки життя мусульман Таврійської губернії напередодні фактичного 
відкриття Таврійського Магометанського Духовного Правління та прийняття Поло-
ження 1831 р. (1825–1831), окремі матеріали стосуються 1820, 1835–1836 років. 
Справи з фонду канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора 
містять листування між генерал-губернатором та Управлінням духовними справами 
іноземних сповідань, таврійськими губернаторами, таврійськими муфтіями, іншими 
духовними особами Криму й таврійськими мусульманами в період 1825–1831, 1835–
1836 рр. Матеріали розкривають невідомі досі факти з історії створення ТМДП, 
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причини зволікання з прийняттям Статуту ТМДП. Як ми бачимо, однією з причин 
затягування процесу відкриття ТМДП була нестача коштів, оскільки в цей період 
відбувалося скорочення фінансування міністерств. Документи також проливають 
світло на перебіг підготовки до видання Положення 1831 року, у чому безпосеред-
ню участь брав Д. Блудов, та висвітлюють події, пов’язанні з проведенням виборів 
муфтія та каді-аскера. Матеріали цікаві особистісними характеристиками, що дава-
лися претендентам як чиновними особами, так і суперниками на посади.

ДОДаТОк

Документ 1
О настоящем положении Таврического Магометанского Духовенства
Состав Духовенства
Таврическое Магометанское Духовенство находится ныне в непосредственном / 

и можна сказать самопроизвольном / управлении Муфтия и хотя по Высочайшему 
рескрипту 23 января 1794 года на имя Таврического Генерал Губернатора графа Зу-
бова, предположено было составить Духовное Правление под предводительством 
Муфтия: из Кадиаскера или помощника его и пяти эфендиев, называемых также 
Улемами, но несмотря на действительное существование сих чинов, правление не 
получило еще надлежащего устройства, и потому никогда не собиралось, разве тог-
да только, когда Муфтий признавал нужным приглашать их для совещания.

Кроме сих эфендиев, кои представляют уездных Кадиев или судей, Магометан-
ское Духовенство составлено из следующих чинов: Наипы, или городовые Кадии; 
Хатипы, или настоятели соборных мечетей, Имамы, настоятели простых мечетей; 
Мазины, помощники их / коих можно сравнить с дьяконами /; Каимы, крикуны на 
минаретах; Шейхи, монахи и настоятели монастырей. К числу духовных принадле-
жат учителя закона именуемые Медрисами в главных и Оджами в нижних училищах.

Порядок определения
Муфтий и кадиаскер определяются избранием от дворянства, духовенства и во-

лостных голов; кандидаты по удостоению местного начальства, представляются 
чрез Министра Духовных дел и народного просвещения на утверждение Его Им-
ператорского Величества. Уездные Кадии или эфендии и Наипы определяются 
Муфтием обыкновенно из Медерисов или законоучителей. Увольнение их зависит 
от него же.

Прочие Духовные чины удостаиваются так же Муфтием по предварительному 
испытанию в знании Закона, но назначаются на места неиначе, как с согласия при-
хожан. Все чины сии до Хатипов включительно, получают на сан свой от Муфтия 
грамоты, а прочим, низшей степени дают словесное позволение к отправлению бо-
гослужения.

Порядок отрешения от должностей и суждения за преступления
В случая преступления должностей, доселе нет еще никакого законоположения, 

каким порядком поступать в отрешении и суждении высших духовных чинов; что-
же касается до нижних, то за преступление должностей и худое поведение, отре-
шаются они и лишаются права отправлять богослужение Муфтием, если по след-
ствию над ними произведенному духовными особами, окажутся они виновными. 
За гражданские преступления подвергаются они гражданскому суду на равнее с 
прочими татарами.

Гражданские преимущества духовенства
На основании 10-го пункта рескрипта на имя Таврического Генерал-Губернатора 

князя Зубова в 17 день сентября 1796 года данного, Магометанское Духовенство 
освобождено навсегда от всяких податей и налогов.
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Дела подлежащие разбирательству духовенства
От духовной власти зависят дела: 1) о совершении, 2) о расторжении браков и 

3) ей же представлены 6-м пунктом помянутого рескрипта 1796 года разделы име-
ний после смерти благородного или кого либо из простого народа, с тем, что бу-
дет раздел учинен без всяких с какой либо стороны споров, то он должен быть 
утвержден в надлежащем присутственном месте; если же при сем случае встре-
чаются какие споры или неудовольствия, тогда разбирательство и рассмотрение 
дела произведено быть должно на таком основании, как в общих российских узако-
нениях предписано.

А) По Магометанскому Закону брак есть купно духовный и гражданский акт. 
Обряды соблюдаемые при бракосочетании суть следующие:

Кто пожелает жениться на девице или вдове, тот должен взять от одного из 
эфендиев предписание к Имаму, или Мулле об обвенчании, буде законно препят-
ствий не окажется, и испросить согласие на то отца невесты, а когда его нет, то с 
родственников; потом избираются со стороны жениха и невесты подва человека из 
коих один называется доверенным, а другой свидетелем. Доверенный со стороны 
невесты с двумя на сей раз от нее свидетелями идут к ней и спрашивают согласна 
ли она выйти замуж за такого-то, на условиях, что жених определяет ей такую-то 
сумму денег после смерти своей, что составляет так называемый мегре-муежель и 
дать ныне столько-то вещей, или недвижимости, под именем мегре-муежель. Когда 
невеста изявит согласие, то оба доверенные и оба свидетеля обявя о сем жениху, 
идут в мечеть, а жених отдает от эфендия повеление Имаму, который спрашивает 
доверенных при свидетелях о согласии невесты и об условиях, и по утверждении 
ими оных совершает бракосочетание по Магометанскому Закону.

Б) Причины расторжения браков изьяснены в Алкоране. Если развод делается не 
за вину жены и не по ее воле, а по желанию мужа, и она обещанного ей при свадьбе 
имения мегре-муежель и полученого мегре-муежель мужу своему не продала или не 
подарила, то должна получить от него в целости, имение не принадлежащие мужу и 
жене отдаются им по принадлежности, а в случае споров, разбирательство их пред-
ставляется гражданскому ведомству. Дела о расторжении браков производятся по 
распоряжению Муфтия и оканчиваются им самим, или тем кому от него поручено.

С) Если по смерти магометанина простолюдима остаются малолетние дети, то 
попечение о них должно иметь общество; Духовные по приглашению, приступают к 
описанию имения при волосном голове, или посторонних свидетелях и определяют 
к оному попечителей. Буде умереть Дворянин и остающиеся наследники несовер-
шеннолетние, то родственники их, а в случае совершеннолетия сами они просят 
Муфтия разделить имение по закону магометанскому. Муфтий сам или по поруче-
нию его один из эфендиев разделяет имение вместе с уездным предводителем того 
уезда и отсылают раздел в надлежащее присутственное место для законного опреде-
ления к оному опекунов или утверждения, когда наследники совершеннолетние.

Порядок делопроизводства
По древнему обычаю Муфтий и эфенди производят раздел не на письме, но 

больше на словах, по окончании дела решение записывают в книгу.
О храмах для богослужения
У магометан есть три рода храмов для богослужения, называемые вообще Мече-

тями:
1) Джами или соборная 2) Мечеть простая приходская, и 3) Теки или род мона-

шеских обителей. По ведомости составленной в 1811 году щиталось 428 Джами и 
1100 мечетей, но с тех пор число их еще увеличилось, особенно первых, и есть Ме-
чети в таких деревнях, где не больше пяти дворов.
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О потребностях для Мечетей причета
Для отправления богослужения должно состоять при Джамы один Хатип, один 

Имам и один Мазин, а при простой мечети Имам и Мазин.
О способах содержания храмов и причета
Храмы и духовные при них служители содержатся от вакуфов или недвижимых 

имений и капиталов им принадлежащих, поступающих по завещаниям магометан, 
которые обыкновенно при смерти отдают часть имения на богоугодное дело, а так-
же при жизни некоторыми отказываемых. Вакуфом управляет старейший из при-
четников той мечети, которой оный отказан. Капиталы отдаются в проценты и по 
древнему обычаю и добровольному согласию, им полагается не менее 15 со ста, а 
иногда и более. Отчет в имениях сих никому не отдается и даже муфтий в ведом-
стве коего все вакуфы состоят, занимается ими тогда только, когда произойдут спо-
ры или жалобы. Сверх сего, каждая почти мечеть имеет своего так называемого 
бакия или основателя. Звание сие вместе с обязанностью поддерживать мечеть соб-
ственным иждивением идет из рода в род; есть же однако случаи, в которых пере-
дается оно и другому.

К особенным доходам духовенства принадлежат:
1) Определяемая (обыкновенно десятая часть) земельных произведений, кото-

рую по Алкорану всякой магометанин обязан отдать на бедных.
2) Плата при совершении браков и похорон, деньгами и вещами.
3) Кожи приносимых в жертву в день Курбанбайрама ягнят, коих собирается на 

немалую сумму и на конец 4) доброхотные подаяния. При учинение разделов муф-
тий и кадий получают нечто с делимых имений.

Низкое Духовенство занимается также хлебопашеством и другими работами для 
своего пропитания.

О духовных училищах
Духовные магометанские училища разделяются на 2 класса: 1) Медрессе глав-

ное и Мектеп низшее. Ученики поступая первоначально в низшее училище, пере-
водятся потом в высшее; при каждом из оных находится учитель, и в Медрессе 
называется он Медерисом, а в Мектепе Оджа. В 1811 г. было 27 медремсе и в них 
983 ученика и в 21 Мектеп с 455 учениками.

О содержании училищ
Медрессе имеют ровно как и Мечети, собственные вакуфные имения, управляе-

мые Медерисами. Мектепи содержатся от вноса денег родителями и родственника-
ми учащихся.

О Шейхах и Теки
Под названием Шейха, магометане разумеют человека особенной святости, от-

казавшагося от мира и посвятившего себя богу. Каждый из них есть настоятель в 
Теки, и они щитают себя потомками основателей оных и ведут род свой от Абубе-
кира первого по смерти Магомета Калифа; по сему и достоинством породы ровняют 
с первостатейным Татарским Дворянством, которое и вступает с ними в родствен-
ные связи. Фамилий сего рода щитаются в Крыму четыре: Качи, Кулечь, Чуюнчи и 
Ташлы, от которых самые Теки получили свои названия. Достоинство такого Шей-
ха передается по наследству и сверх сего они причисляют к сему званию других, 
которых так сказать посвящают в оное, почему ныне находится кроме помянутых 
выше четырех главных Теки, девять других и столько же Шейхов; на них магоме-
танская духовная власть влияния неимеет, разве когда соединяют они с сим вместе, 
звание Хатипа или Имама. При сем прилагаются две ведомости в 1811 году быв-
шем Муфтием составленные и представленные Г. Министру Духовных дел и на-
родного просвещения под литерой А о числе мечетей и принадлежащих к ним 
недвижимых имений и капиталов, под литерой Б таковое же об училищах.
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Предположение об устройстве Таврического магометанского духовенства
Чтоб судить об недостатках в настоящем образовании Магометанского Духовен-

ства, необходимо нужно иметь в виду отступления от правил и законоположений 
служащих основанием оного и вредные для общества и для правительства послед-
ствия от того происходящие. Описание нынешнего положения Духовенства пока-
зывает, что ему предоставлено совершение некоторых гражданских Актов как то: 
разделы, утверждение брачных условий, суд. О возврате имений при расторжении 
браков и сверх сего оно обыкновенно бывает исполнителем духовных завещаний. 
Акты сии требуют соблюдения формальных обрядов и точности в совершения их, 
ибо они составляют важную часть в гражданских связях общества, но народ приоб-
выкший подобно татарам к азиатскому самовластию и отсутствию законов, обык-
новенно уклоняется от всяких форм, почитая их совершенно не нужными и следуя 
сему образу мыслей Духовенство часто неисполняет возложенной на него в сем 
случае обязанности, от какового несоблюдения форм, гражданское начальство за-
трудняется в суждении о праве собственности, передаваемой такими актами и нео-
пределительность сия, есть уже великое зло в обществе.

Еще заслуживают внимания образ расторжения браков, довольно частых между 
магометанами. Разбирательство Муфтия или другого духовного начальника по его 
назначению, обыкновенно делается на словах и решение едвали записывается, по-
чему и не может быть известно на чем основывалось оное. Муфтий почитает себя 
неподвергнутым никакому ответу и толкуя по своему произволу правила Закона ча-
сто подает повод к жалобам в несправедливых и пристрастных суждениях и жало-
бы сии не однократно доходили до меня.

Наконец, весьма важный предмет для правительства есть чрезмерное умножение 
мулл, коих считается теперь до 6577-ми, когда нужный для мечетей причет состав-
ляет может быть более половины сего числа. Причиною сего умножения, есть обы-
чай записывать в сие звание всех детей мужского пола, от духовных лиц рожденных. 
Предместник мой Г. Тайный Советник Лавинский представлял о необходимости 
ограничения числа мулл; побуждая к тому следующими уважениями, с коими я со-
вершенно согласен: уменьшение производительно класса народа, решительный при 
переходе в духовенство разрыв с христианами в отношении к правилам веры и об-
разу мыслей; излишнее число мулл происходящее также от умножения мечетей, 
коих число теперь не соразмерно с народонаселением.

Признавая необходимость законного по всем сим предметам ограничения и луч-
шего образования Таврического Магометанского Духовенства, я обращусь первона-
чально к средствам введения приличных сему мер. Я полагаю, что несмотря на 
пользу предпринимаемых перемен, если бы правительство намеревалось привести 
оные в действие через посредство Губернского начальства, то духовенство, толико 
ревнующее о неприкосновенности прав своих, вероятно не оставит воспользоваться 
сим случаем, чтобы внушить татарам, что всякая перемена в теперешнем его поло-
жении, выгодном для него побезответственности, или так сказать мраку, прикры-
вающему его действия, есть нарушение свободы вероисповедания и преимуществ 
дарованных им Всемилостивейшим Манифестом 1783 года. Подстрекнутая таким 
образом фанатическая привязанность сего народа к религии своей, легко может 
противупоставить препоны, или затруднения в исполнении самых благих для него 
мер правительства, ибо трудно будет после того растолковать пользу от них произ-
текающую. Итак, по мнению моему, лучше всего употребить посредство духовного 
же начальства не возлагая однако же дела сего на одного Муфтия, ибо на него лич-
но положиться невозможно ни в каких отношениях.

Необходимо нужно открыть Духовное правление, установленное уже Высочай-
шим Рескриптом 1794 года и доселе не получившего должного образования. Ми-
нистерство Духовных дел и народного просвещения имеет по сему предмету 
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представление покойного Сенатора Лопухина и мнение предместника моего Г. Тай-
ного Советника Лавинского, и Муфтия. Сколько же мне известно, предположение 
первых состояли в том, чтобы ввести Магометанское Духовное Правление в под-
чинение Губернского Правительства и в общую категорию присутственных мест, 
по тем же самым причинам, по которым изложил я выше неудобность прямого на 
духовенство влияния Губернского начальства. Я почитаю таковую подчиненность 
несовместною, я смею думать, что полезнее будет, оставя правление независимым 
от Губернского Правительства, иметь за оным только неослабное наблюдение чрез 
Губернатора, обязанного доводить о всем до сведения Г. Министра Духовных дел 
и народного просвещения; таковая наружная независимость Духовного Правления 
подаст более силы и весу его действиям, и низшее духовенство и народ, привык-
шее уже повиноваться безпрекословно повелениям духовных своих начальников, 
примут от них с большею доверенностию и послушанием всякое новое распоря-
жение.

Вот правила на которых по мнению моему должно быть основано Магометан-
ское Духовное правление, коего члены определены уже Высочайшим Рескриптом 
1794 года. Муфтий, председательствующий в оном, обязан действовать всегда сово-
купно с прочими членами, и таким образом пресечется личное, иногда вредное и 
часто пристрастное влияние его.

Посему необходимо чтоб уездные Кадии, или эфендии, в правлении заседающие, 
и определялись и отрешались ни им одним, а по представлению его и одобрению 
Гражданского губернатора Г-м Министром Духовных дел и Народного Просвеще-
ния. Для поддержании сана их, нужно возвысить жалование им и Кадиескеру, за-
ступающему в отсутствие Муфтия, его место. Так как обязанность сих Кадиев есть 
осматривать порученное им в уездах духовенство, и отлучаться для исполнения 
возлагаемых на них дел, то можно поставить правилом, чтобы трое из них всегда 
заседали в Правлении, а два попеременно находились в отсутствии. Чтоб правление 
действовало успешно и правильно, нужно приложить особенное старание к учреж-
дению порядка в делопроизводстве, применяясь сколько возможно к обычаям Та-
тарским, и согласуя их с Российскими. Невходя в подробности канцелярских обря-
дов, я нахожу что ежедневные журналы и вообще все акты, имеющие какую либо 
связь с гражданским ведомством, должны быть писаны на татарском и русском язы-
ках. Сие побудит членов правления и вообще всех духовных, имеющих желание 
возвыситься до сего сана, стараться об изучении нашего языка, и это будет уже 
великий шаг к их просвещению. Канцелярские обряды довольно ныне стали из-
вестны татарам, почему они незатруднятся в принятии их, но соблюдение их в точ-
ности, естественно зависить будет от правителя дел, чиновника, на которого следует 
обратить особенное внимание, ибо под сим скромным титлом вероятно составит он 
думу собрания.

Истина сия на опыте во многих случаях доказаная, заставляет меня избрать его 
предпочтительно, для исполнения без всякой огласки должности Прокурора, ибо 
звание сие если б оно существовало в Правлении, не было бы приятно Духовенству, 
требующему снисхождения к его предразсудкам, для извлечения для него большей 
пользы. Возлагая такую важную обязанность на правителя дел, нельзя предоста-
вить определение его правлению, а должно оно зависеть от самого Министра Ду-
ховных дел по представлении кандидата Гражданским Губернатором.

Весьма желательно, чтоб чиновник сей, знал довольно хорошо татарский язык, и 
обычаи, но трудно сыскать человека с сими познаниями даже в здешнем крае, где 
встречается к тому же особенный недостаток в людях с способностями и честными 
правилами. Легче найти будет верного переводчика, без которого обойтись невоз-
можно.
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Канцелярские служители должны быть из татар и из русских. Первых достаточ-
но положить четыре вместе с переводчиком, а последних два, и лучше ограничить 
число их, дабы дать им больше для содержания жалованья. Сумму, потребную для 
жалованья и на канцелярские расходы Духовного Правления, надлежит ассигновать 
из сумм Государственных, дотоле пока приведут в известность капиталы принад-
лежащие Духовенству. Место пребывание собственно назначается в Губернском 
городе Симферополе, где Муфтий соглашался уже выстроить дом из сумм, в распо-
ряжении его ныне находящихся.

Образовав на сем основании Магометанское Духовное Правление и соображая 
оное по возможности из достойнейших и преданных Российскому Правительству 
членов, следует возложить на них исполнение соображений об устройстве разных 
частей их управления. По мнению моему они обязаны занятся четырмя главными 
предметами, о которых изложу здесь сокращенные мои мысли:

1. Прежде всего должно привесть в известность все Вакуфные имения и капи-
талы, принадлежащие мечетям и училищам, не полагаясь на составленные доселе 
оным ведомости; сообразить каким образом извлекать из имений доходы и не вы-
годнее ли будет продав оные, составить общий капитал для содержания мечетей, 
училища и духовенства; определить каким образом поступать со вновь завещае-
мыми имениями, и постановить правилом, начальству представлять ежегодно от-
чет по сей статье.

2. Описать нынешнее состояние духовных училищь, из которых есть некоторые 
довольно значительные, означить именно учебные предметы в высших и низших 
училищах, и при сем случае найти способ ввести обучение Российскому языку.

Высшие училища, или медрессе, надлежало бы образовать сколько возможно на 
подобие семинарий; из которых бы исключительно поступали учащиеся в духов-
ные чины, по испытании их и удостоению Муфтия, на попечение которого возло-
жить особенно за сими заведениями наблюдение. Просвещение сих духовных кан-
дидатов и знание Российского языка, принесут в последствии большую пользу 
народу, ибо он получит в них, ближайших переводчиков и ходатаев во всех делах, 
до гражданского ведомства относящихся; с другой стороны будут они служить рав-
номерно правительству для обьяснения с татарами во всех случаях, и важность сего 
удобства весьма ощутительна в здешнем крае, где от недоразумения, или предлога 
в том, рождается или запутывается множество дел.

3. Определение необходимо нужно соразмерно народонаселению числа храмов 
богослужения, поставлено будет в непременную обязанность Духовному Правле-
нию. С сим вместе обнаружится и потребное число духовных, для содержания 
коих, ровно как и мечетей, следует назначить приличное жалование из доходов с 
Вакуфных имений. При сем случае обратить внимание Правления на излишнее 
число мулл. Правительство должно требовать чтоб они поступили в поселянское 
звание и несли бы подать наравне с прочими татарами, кроме тех из них, кои нахо-
дятся в училищах, где они приготовляются к занятию вакантных мест. Число сих 
кандидатов можно также ограничить, и право на вступление в таковые предоста-
вить собственно детям духовного происхождения.

4. Разделы после умерших, Муфтием, или кадиями производимые, должны быть 
предоставляемы в Духовное Правление; сие записывает их в особую книгу и отсы-
лает для утверждения в подлежаще присутственное место. Брачные условия и заве-
щания должны такоже быть представляемы и записываться в заведенных для сего 
книгах.

Суд о расторжении браков, производиться будет в Правлении, где получает ре-
шение по большинству голосов. Правление немедленно озаботится заведением Ме-
трических книг, недостаток коих причиняет запутанности в гражданских делах.
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Магометанское Духовное Правление сделав по трем первым предметам пред-
варительное свое постановление, должно предоставить оное чрез Гражданского 
Губернатора на рассмотрение Г. Министра Духовных Дел и Народного Просвеще-
ния. Четвертый же пункт должен быть принят к неотложному исполнению.

Отправлено управляющему Министерством внутренних дел, Министру духов-
ных дел, и к Херсонскому Военному Губернатору при особых донесениях. 14 октя-
бря 1820 г.

ІлюСТРацІї

Іл. 1. Лист бахчисарайського мудерріса Аріфа Мегмета ефенді
до графа М. С. Воронцова від 4 серпня 1829 року
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1 О. С. Шишков – міністр народної освіти і головний керуючий справами іноземних спо-
відань протягом 1824–1828 рр.

2 Д. Н. Блудов з 1828-го по 1832 р. очолював Головне управління справами іноземних 
сповідань. З призначенням на посаду міністра внутрішніх справ (1832–1839) управління 
включили до складу Міністерства внутрішніх справ.

3 Граф М. С. Воронцов з 1823-го по 1854 р. новоросійський і бессарабський генерал-
губернатор.

4 Десятина – ушр (мн. ушур), податок або збір у мусульман у розмірі 1/10.
5 Д. В. Наришкін – дійсний статський радник, губернатор Таврійської губернії з 

16.10.1823 по 11.04.1829.
6 Граф Ф. П. Пален з 29 травня 1826 року по 1 січня 1828 року займав посаду одеського 

градоначальника з дорученням управління Новоросійською і Бессарабською губерніями за 
відсутності графа М. С. Воронцова, з вересня 1830 року по жовтень 1831 року також займав 
посаду новоросійського і бессарабського генерал-губернатора.

7 О. Ф. Ланжерон з 1815 по 1822 роки генерал-губернатор Новоросійської і Бессараб-
ської губерній.

8 О. М. Баранов – дійсний статський радник, губернатор Таврійської губернії з 28.12.1819 
по 19.04.1821.

9 О. І. Казначеєв – таврійський губернатор із 17.04.1829 по 13.02.1837.
10 А. І. Красовський – генерал-ад’ютант, генерал від інфантерії, з 22 серпня 1830-го по 

15 лютого 1831 р. виконував обов’язки новоросійського і бессарабського генерал-губерна-
тора.

11 Сеїт Джеміль ефенді обіймав посаду муфтія з 1829 року до своєї смерті в 1849 році.
12 В. О. Перовський – військовий губернатор Оренбурзької губернії протягом 1832–

1842 рр. та з 1851-го по 1857 р., командир Окремого Оренбурзького корпусу.
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О. С. Мавріна
Таврійське Магометанське Духовне Правління: невідомі

архівні документи до історії створення (1825–1831)
У статті вводяться до наукового обігу архівні матеріали з Державного архіву Одеської 

області, у яких висвітлюється маловідома сторінка життя мусульман Таврійської губернії 
напередодні фактичного відкриття Таврійського Магометанського Духовного Правління 
(ТМДП) та прийняття Положення 1831 р. (1825–1831). Період з 1811-го по 1831 р. є фак-
тологічною лакуною в історії створення і відкриття ТМДП. Дослідники мають у своєму роз-
порядженні недостатньо матеріалів, які проливають світло на події в Криму як у питанні 
відкриття ТМДП, так і у сфері духовного життя мусульман Криму.

Справа з архіву Одеської області з фонду канцелярії новоросійського і бессарабського 
генерал-губернатора містить листування між генерал-губернатором та Управлінням ду-
ховними справами іноземних сповідань, таврійськими губернаторами, таврійськими муф-
тіями, іншими духовними особами Криму й таврійськими мусульманами в період 1825–
1831 рр.

Матеріали можна розділити за трьома тематичними групами: 1) документи, що стосуються 
відкриття Магометанського Духовного Правління, дискусій щодо фінансування, ТМДП, 
створення Статуту і Положення про Таврійське магометанське духівництво (Д. Блудов), які 
лягли в основу Положення 1831 року; 2) документи, пов’язані з діяльністю муфтія Аджи 
Абдураїма ефенді, що стосуються причин його відсторонення та проведення виборів ново-
го муфтія; скарги претендентів; 3) документи про призначення каді-аскера: характеристики 
кандидатів, протоколи результатів виборів.

Нові архівні матеріали розкривають невідомі досі факти з історії створення ТМДП, 
причини зволікання з прийняттям Статуту ТМДП, проливають світло на перебіг підготовки 
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видання Положення 1831 року та події, пов’язані з проведенням виборів муфтія та каді-
аскера.

ключові слова: Крим, Державний архів Одеської області, мусульмани, Російська імпе-
рія, Таврійське Магометанське Духовне Правління

О. С. Маврина
Таврическое Магометанское Духовное Правление: неизвестные

архивные документы к истории создания (1825–1831)
В статье вводятся в научный оборот архивные материалы из Государственного архива 

Одесской области, в которых освещается малоизвестная страница жизни мусульман Тав-
рической губернии накануне фактического открытия Таврического Магометанского Ду-
ховного Правления (ТМДП) и принятия Положения 1831 г. (1825–1831). Период с 1811-го 
по 1831 год является фактологической лакуной в истории создания и открытия ТМДП. Ис-
следователи располагают недостаточным количеством материалов, которые проливают свет 
на события в Крыму как в вопросе открытия ТМДП, так и в сфере духовной жизни мусуль-
ман Крыма.

Дело из архива Одесской области из фонда канцелярии новороссийского и бессарабско-
го генерал-губернатора содержит переписку между генерал-губернатором и Управлением 
духовными делами иностранных исповеданий, таврическими губернаторами, таврически-
ми муфтиями, различными духовными лицами Крыма и таврическими мусульманами в пе-
риод 1825–1831 гг.

Материалы можно разделить на три тематические группы: 1) документы, касающиеся 
открытия Магометанского Духовного Правления, дискуссий по финансированию ТМДП, 
создания Устава и Положения о Таврическом магометанском духовенстве (Д. Блудов), ко-
торые легли в основу Положения 1831 года; 2) документы, связанные с деятельностью 
муфтия Аджи Абдураима эфенди, касающиеся причин его отстранения и проведения вы-
боров нового муфтия; жалобы претендентов; 3) документы о назначении кади-аскера: ха-
рактеристики кандидатов, протоколы результатов выборов.

Новые архивные материалы раскрывают неизвестные до сих пор факты истории созда-
ния ТМДП, причины задержки с принятием Устава ТМДП, проливают свет на ход подго-
товки издания Положения 1831 года и события, связанные с проведением выборов муфтия 
и кади-аскера.

ключевые слова: Крым, Государственный архив Одесской области, мусульмане, Рос-
сийская империя, Таврическое Магометанское Духовное Правление

Стаття надійшла до редакції 20.10.2019
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WLADISLAW CZAJKOWSKI (MUZAFFER PASHA) –
FROM THE COSSACK TO THE GOVERNOR OF LEBANON

V. Poltorak
PhD (History), Associated Professor
Odesa Illya Mechnikov National University
2, Dvoryanska Str., Odessa, 65082, Ukraine
poltorak@onu.edu.ua

The paper is devoted to the biography of the youngest son of Mykhajlo Czajkowski – Wladis-
law (05.24.1843–28.06.1907). Wladislaw Czajkowski (Muzaffer Pasha) was one of the most in-
fluential figures of the liberal political wing in the Ottoman Empire. He was educated at the 
French Academy Saint-Cyr, made a career in the army (Cossack regiment, guard) and at the court 
of the Sultan. He distinguished himself as the author and translator of a historical work devoted to 
the defense of Plevna by the Turks in 1877. Muzaffer Pasha ended his life as mutasarrif (gover-
nor) of the Mount Lebanon province. The author of the paper aims to explore, based on a number 
of sources, the stages of a biography of Muzaffer Pasha and to find out the conflicting moments of 
the career of this politician. The author emphasizes that the national identification of this out-
standing personality is relatively difficult to carry out, since he was born in the family of a Polo-
nised Ukrainian and French, and later converted to Islam as citizen of the Ottoman Empire. His 
two sons became mid-level employees of the Turkish Ministry of Foreign Affairs and one of them 
was buried in Istanbul as Muzaffer-Czajkowski. 

Having analyzed a number of sources, the author concludes that Muzaffer Pasha policy con-
tributed to the economic recovery, ensured a balance between political and religious parties in the 
region. Muzaffer promoted regular reforms in the province. He tried to regulate the legislation, to 
increase the rights of peasants and artisans in every possible way. However, in all these reform ef-
forts, the governor encountered resistance from the central government. He himself actively con-
tributed to the modernization processes in the empire and had a significant impact on the 
establishment of a special type of political nation in Mount Lebanon.

Keywords: governor of Lebanon, Mount Lebanon, Ottoman Cossack army, Ottoman Empire, 
Wladislaw Czajkowski (Muzaffer Pasha)

ВладислаВ ЧайкоВський (Музаффер-паша) –
Від козака до губернатора ліВану
В. М. Полторак

Родина Чайковських гербу Яструбець походить зі Східної Волині – з родового 
маєтку Гальчинця неподалік Бердичева. У ХІХ столітті представники цієї родини 
відіграли визначну роль у модернізаційних процесах в Османській імперії. Найві-
домішими представниками Чайковських є Михайло та його двоє синів – Адам та 
Владислав. Біографія Михайла Чайковського (Мехмеда Садик-паші) в Османській 
імперії відображена у значній кількості опублікованих джерел і літературі [Полто-
рак 2017, 5–12]. Менш знаною є біографія старшого сина Михайла Чайковського 
Адама – їй присвячена стаття автора, опублікована у 2013 році [Полторак 2013]. 
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Діставши освіту у французькій військовій школі Сен-Сір, він служив в Османсько-
му козацькому полку у Фессалії, здійснив експедицію до Франції під час франко-
прусської війни, а в 1871 році прийняв російське підданство. Зробив ординарну 
кар’єру в російській армії, дістав генерал-майорське звання та закінчив своє життя 
після 1920 року у Варшаві. Не менш захопливою виявилась доля молодшого сина 
Михайла Чайковського – Владислава, якій присвячено цю статтю. Як і його братові 
Адамові, Владиславу досі присвячена стисла й неповна біографічна довідка в 
“Словнику польської еміграції в Туреччині” Єжи Латки [Łątka 2005, 80] та декілька 
фрагментарних згадок у працях, що стосуються діяльності самого Садик-паші, зо-
крема в Івана Стойчева [Стойчев 1943] та Ядвіги Худзіковської [Chudzikowska 
1982]. Багато уваги постаті молодшого сина Садик-паші приділено в праці Енгіна 
Акарли “The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861–1920” [Akarli 1993], оскільки в 
1902–1907 роках Владислав Чайковський (прибрав османське ім’я Музаффер-паша) 
обіймав посаду губернатора Гірського Лівану. Проте в працях усіх цих істориків 
виявилось багато неправильної інформації про Музаффер-пашу. Саме тому ця стат-
тя має на меті дослідити на основі віднайдених джерел етапи біографії Владислава 
Чайковського та з’ясувати суперечливі моменти його кар’єри. Важливими джере-
лами для біографії Владислава Чайковського (Музаффер-паші) можна назвати спога-
ди його батька про перебування в Стамбулі та про службу при дворі султана, диплом 
про закінчення військової школи Сен-Сір у Франції, згадки про Музаффер-пашу у 
пресі тощо.

Ім’я Владислав Чайковський (Wladyslaw Czajkowski) молодший син Садик-паші 
змінив після 1861 року, формально прийнявши іслам та вступивши на службу до 
султана. Було обрано ім’я Музаффер (переможний), яке іноді згадується у формі 
Музаффер Еддін. Написання в різних джерелах різниться – Muzaffer, Muzeffer. 
Проте і в майбутньому справжнє родове прізвище Чайковський супроводжувало 
Владислава та його дітей. Також не зовсім зрозумілим є питання конфесійної іден-
тичності Владислава – прибічника католицького табору в польському русі.

Немає одностайності в даних щодо року народження Владислава Чайковського. 
Перша дружина Михайла Чайковського, донька архітектора з міста Бурже Леоніда 
Габаре, народила Владислава, за інформацією болгарського історика Івана Стойче-
ва, у 1845 році в Стамбулі [Стойчев 1943, 193], проте Єжи Латка подає дату наро-
дження 24 травня 1843 року і місце народження – Париж [Łątka 2005, 80]. Саме 
друга дата є більш імовірною з огляду на листування Михайла Чайковського та 
Адама Чарторийського в зазначені роки.

Хрещеним батьком малюка став видатний діяч польської політичної еміграції 
Владислав Замойський (на честь нього наш герой і дістав ім’я). Виховувався мо-
лодший Чайковський у католицькому дусі – закінчив єзуїтську школу Фірлемонт 
(іноді згадується під назвою Клермон) у Бельгії. Іван Стойчев подає інформацію 
про навчання синів Михайла Чайковського в Ролемському ліцеї в Парижі. У 1858 
Владислав відвідав Стамбул, звідти повернувся до Франції та в 1861 здобув диплом 
військової школи Сен-Сір [Chudzikowska 1982, 434]. Відповідно до історичної до-
відки про 44-й випуск Сен-Сірської військової школи (1859–1861), обидва сини 
Чайковського дістали дипломи одночасно.

Вже в 1865 році Владислав став ротмістром 1-го козацького полку під орудою 
свого батька Михайла Чайковського (Мехмеда Садик-паші). Молодий Музаффер 
очолив школу підофіцерів при штабі козацької бригади. Цей навчальний заклад був 
створений у Фессалії, де перебували полки Османського козацтва, ще в 1858 році, і 
спочатку на його чолі стояв ветеран наполеонівських війн капітан Грабський, а зго-
дом його очолив Тимур-бей (Адам Чайковський [Chudzikowska 1982, 502]). У школі 
вже в 1850-х роках унтер-офіцерам викладали топографію, географію, арифметику, 
історію, польську граматику – все викладання здійснювалось польською мовою 
[Чайковский 1900, 201–224].
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Характеризуючи своїх синів, Садик-паша пише: “Тут, у Туреччині, один мій син, 
і то молодший, міг би мене заступити… а в Україні, в Козаччині, – мій старший 
син, бо молодший – то солдат-дипломат, а старший – козак”. Проте вже в 1860-х ро-
ках молодший син Садик-паші відходить від контактів з батьком, дистанціюється 
від нього. Особливо це виявилось у складні для Садик-паші 1866–1871 роки, коли 
він врешті-решт прийняв рішення повернутись до України. Із сумом і навіть болем 
батько розповідає у своїх спогадах про інтриги проти нього з боку козацького пол-
ковника Фарнезе та художника Станіслава Глембовського, яким вочевидь сприяв 
молодший син Владислав [Chudzikowska 1982, 507–509].

Від 1866 року Владислав Чайковський став активним членом Союзу польської 
еміграції, мав тісні контакти та жваве листування із хрещеним батьком Владисла-
вом Замойським. 25 лютого 1868 року Музаффер дістав посвяту до масонської ложі 
Union d’Orient у Стамбулі, проте згодом був виключений з неї за несплату внесків 
[Hass 1999, 167]. Масонство було важливим явищем для модернізації Османської 
імперії, через посередництво якого турецька еліта здобувала безпосередній досвід 
модерного способу мислення. Польське еміграційне середовище було активним 
учасником модернізаційних процесів в Османській імперії в ХІХ столітті, зокрема 
й через присутність та активність у масонських ложах.

У 1867 році Музаффер став помічником султана Абдул-Азіза і супроводжував 
його в європейській подорожі 1870 року.

Музаффер брав активну участь у російсько-турецькій війні (1877–1878). Іронія 
долі розділила родину Чайковських – на боці Російської імперії виступив старший 
брат Адам Чайковський, а викликаний за мобілізаційним приписом до Стамбула 
батько Михайло Чайковський відмовився повертатись до Османської імперії і втра-
тив через це пенсію, яку отримував від султана. Його старший син Адам був рот-
містром 2-го лейбгвардії уланського полку і під Плевною брав участь у допитах 
турецьких полонених, оскільки добре знав мову супротивника. Натомість Музаф-
фер очолив невеликий турецький гарнізон на Дунаї, потім відступив до Софії та 
очолив штаб кавалерійської дивізії в Шумені [Стойчев 1943, 194].

Через десять років після війни Музаффер вже в ранзі генерала (ліва) разом з ге-
роєм оборони Плевни Газі Осман-пашею уклав історичне дослідження, базоване на 
спогадах та офіційних документах. Це видання за редакцією Музаффера французь-
кою мовою наводить цікаві дані з турецького боку протистояння, зокрема докладно 
змальовує бій під Горішні Дибником, під час якого, за повідомленням Івана Стойче-
ва, було розгромлено полк османських козаків [Стойчев 1943, 67]. У 1901 році вий-
шов у світ болгарський переклад цієї важливої праці, який наразі є доступним для 
дослідників в Інтернеті [Чайковски 1901, 1].

Зі зміною султана Музаффер став наближеним до Абдул-Гаміда II і служив чле-
ном Ради військових реформ та військових інспекційних комітетів. Одночасно він 
був призначений командувачем Імператорської охорони, що, безумовно, свідчило 
про високий рівень довіри султана. Особливо після палацових переворотів, які від-
булись у Стамбулі напередодні приходу до влади Абдул-Гаміда ІІ. 1896 року Му-
заффер став дивізійним генералом (феріком) [Стойчев 1944, 194]. У цьому статусі 
він був представлений у свиті султана під час миропомазання болгарського наступ-
ника престолу Бориса, князя Тирновського. Саме в цей період здобув болгарський 
орден Святого Олександра 1-го ступеня.

З Болгарією пов’язані особисті спогади про Музаффера. Сливенський мешка-
нець Ілія Степанов Гудев переповідав Івану Стойчеву, що Музаффер справляв вра-
ження своїм вишуканим зовнішнім виглядом та поставою [Стойчев 1943, 195]. Це 
ж саме видно зі світлин Музаффера, щоправда на групових світлинах впадає в очі 
низький зріст генерала. Ще одна мешканка Сливена розповідала історію про не-
щасливе сватання Музаффера до болгарської дівчини із сім’ї Стоянових. Це могло 
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статися ще в часи дислокування козацького полку на чолі із Садик-пашею в Сливені 
в 1866 році. У грудні 1941 року Іван Стойчев під час розмови з дочкою відставного 
османського козака Йосипа Зачинського, яка була одружена з Людвигом Зембжузь-
ким, дізнався і про подальшу долю Музаффера – про його призначення губернато-
ром Лівану та про його визначну роль в економічній та культурній модернізації цієї 
країни [Стойчев 1943, 194]. Докладніше про цей період діяльності Музаффера мож-
на дізнатися зі спеціального історичного дослідження Енгіна Акарли, опублікова-
ного в 1993 [Akarli 1993].

У 1902 році Музаффер несподівано для багатьох став кандидатом на посаду му-
тасаррифа провінції Гірський Ліван. Його конкуренти були набагато більше відомі 
в дипломатичних колах: Юсуф Франко та його брат Феті Франко, високі посадові 
особи в МЗС; Даніс Ефенді; Морел Бей, радник Османського посольства в Берліні. 
А проте остаточний вибір через нездатність посольської конференції домовитися про 
будь-яку іншу особу припав на Музаффера. Відповідно до протоколу від 2 вересня 
1902 р. та згідно з імператорським декретом від 2 жовтня 1902 р., Музаффер став гу-
бернатором Лівану на термін п’ять років і з титулом “паша” [Akarli 1993, 197–198].

Урядування Музаффер-паші в Гірському Лівані добре задокументовано й описа-
но в дослідженнях, присвячених історії цієї країни [Akarli 1993; Sommer 2015 та 
ін.]. Відзначено його особливу роль у залагодженні міжрелігійних конфліктів у Лі-
вані. Слід зазначити, що провінція Гірського Лівану в Османській імперії дістала 
особливий статус у 1860-х роках, після кривавої ескалації міжрелігійних конфлік-
тів. Виділена із Сирійського вілаєту, провінція була населена представниками де-
сятка різних конфесій, серед яких переважали християни-мароніти. Сьогодні цей 
край є однією з шести провінцій незалежної держави Лівану. Провінція простяглася 
уздовж середземноморського узбережжя від річки Бариду на півночі до річки Захра-
ні на півдні. За статутом 1861 р., закріпленим міжнародним арбітражем, керувати 
Гірським Ліваном мав християнський мутасарріф (губернатор), призначений осман-
ським султаном за схвалення європейських держав. Мутасарріфу допомагав Медж-
ліс (Адміністративна рада) з дванадцяти членів різних релігійних громад Лівану.

У другій половині ХІХ ст. Ліван, окрім того що був центром комерційної та релі-
гійної діяльності, став інтелектуальним центром. Іноземні місіонери створили шко-
ли по всій країні, Бейрут був центром цього ренесансу. Американський університет 
у Бейруті був заснований у 1866 році, а за ним – Французький університет Св. Йо-
сипа в 1875 році. Саме тут розпочинається нове життя арабської літератури, що в 
Османській імперії переживала стагнацію.

Значно посилилась політична активність. Консервативне правління Абдул-Га-
міда II (1876–1909) підштовхнуло арабських націоналістів (як християн, так і му-
сульман) у Бейруті та Дамаску організуватися в підпільні політичні групи та партії. 
Однак у ліванців виникли труднощі. Багато ліванських християн остерігалися ту-
рецької загальноісламської політики, побоюючись повторення масових убивств 
1860 року. Дехто, особливо мароніти, почав замислюватися над відокремленням, а 
не реформуванням Османської імперії. З другого боку, деякі ліванські мусульмани 
прагнули лібералізувати османський режим [Akarli 1993, 41–42].

Новопризначений губернатор дуже старався, можливо занадто наполегливо, щоб 
догодити різним групам. Він був бійцем із малим досвідом роботи в провінційній 
політиці, однак готовий був прислухатися до оточення і робити те, що, на його дум-
ку, було найкраще для місцевого населення. На початку губернаторства Музаффер 
звернувся до низки питань, щодо яких існував консенсус серед ліванської політич-
ної еліти.

Зокрема, для розв’язання проблеми безземелля серед селян він звернувся до ве-
ликого візира і губернатора Дамаска з пропозицією про приєднання західної доли-
ни Бекаа до Гірського Лівану. Звернення було відхилене.
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Ще одне питання, яке привернуло безпосередню увагу Музаффера, – ліванські 
скарги на угоду, яка була підписана його попередником Наум-пашею із французь-
кою тютюновою компанією. Новий губернатор відмовився поновлювати угоду і 
підтримав ідею групи ліванських бізнесменів створити незалежну організацію з ре-
гулювання імпорту, експорту та розповсюдження тютюну в провінції. Ця організа-
ція інвестувала в проєкт побудови залізниці з Бейрута до Дамаска та збільшила 
надходження до місцевого бюджету. Прохолодно до такої ініціативи поставились як 
османське Міністерство фінансів, так і французька дипломатія, побачивши загрозу 
своїм позиціям у Лівані. Музаффер був поінформований про таку реакцію та пора-
див місцевим підприємцям досягти згоди з монополістом. Урешті-решт, на боці 
губернатора виступив османський султан, який сприяв послабленню позицій іно-
земних капіталістів у регіонах імперії [Akarli 1993, 65].

Ще однією справою губернатора був розвиток пасажирського сполучення Ліва-
ну з європейськими портами, що посприяв розвитку порту в Джунії – місті на пів-
ніч від Бейрута. Музаффер вступив у переговори із британськими та французькими 
перевізниками для організації пасажирського сполучення через цей порт. Проте 
османський уряд поставився до такого проєкту з обережністю. Лише після заго-
стрення ситуації з пасажирськими перевезеннями в Бейруті уряд звернув увагу на 
проблему і частково здійснив проєктовані Музаффером зміни. Проте в Стамбулі 
щодо ліванського губернатора склалося враження, що він є не зовсім далекогляд-
ним політиком. У столиці він на той момент не мав впливових друзів. Французька 
дипломатія була незадоволена діями Музаффера. Без зовнішньої підтримки Му-
заффер був зобов’язаний вести консультації та переговори з місцевими силами 
більш ніж будь-хто з його попередників.

Слабкі позиції губернатора активізували дії групи ліванських бюрократів і по-
літиків, які розглядали провінційний Меджліс як засіб збільшити автономію краю 
під їхнім керівництвом. Під час губернаторства Музаффера вони запровадили “лі-
беральний” дискурс, подібний до руху “Союз та прогрес”, який мав на меті по-
класти край авторитарному, консервативному правлінню Абдул-Гаміда II і став 
популярним серед османських чиновників, офіцерів та міщан. Із самого початку 
Музаффер був прихильним до ліванських “лібералів”. Він призначив їхнього пред-
ставника Хабіба “Баша” Саада заступником голови Адміністративної ради. Інші 
впливові члени групи, як-от Джиржус Зуайн, також були призначені на різні ва-
кантні посади.

Отже, вплив “лібералів” на Музаффера відчувався в питаннях розширення кор-
донів провінції, його переговорів з тютюновим монополістом, у “портовому” проєк-
ті. Можна навіть стверджувати, що в цих випадках “ліберали” маніпулювали губер-
натором, щоб просунути ліванські бізнес-інтереси та справу автономного Лівану 
настільки, наскільки давали змогу обставини. Ліберальна група також переконала 
Музаффера надати Меджлісу повноваження щодо управління фінансовими справа-
ми, щоб він затверджував нові будівельні та інші проєкти. Це дало можливість по-
будувати 222 кілометри залізниці. Під час перебування на посаді Музаффера Медж-
ліс також дістав право вето на розпорядження губернатора щодо звільнення суддів. 
Водночас Музаффер не здобув від “лібералів” систематичної підтримки в боротьбі 
з “консерваторами”.

Музаффер волів розпочати системні реформи у ввіреному йому краї. Він нама-
гався впорядкувати законодавство, усіляко сприяв збільшенню прав селян та реміс-
ників. Проте у всіх цих реформаторських діях губернатор наштовхувався на спротив 
центральної влади. З 1904 року, коли погіршились відносини Музаффера з Маро-
нітською церквою, його становище стало більш вразливим. Конфлікт маронітів із 
“лібералами” обернувся не на користь других. Музаффер вимушений був звільнити 
багатьох своїх прихильників і поступитись церкві.
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У 1907 році ліберальний кандидат Джирджус Зуаїн здобув явну перемогу над 
чинним Юсуфом Хубаїшем, який активно підтримувався церквою. Музаффер не 
приховував факту, що він підтримує Джирджуса. Губернатор дипломатично призна-
чив керівника консервативної опозиції Юсуфа Хубаїша на важливу державну поса-
ду. Однак тільки тоді, як, здавалося, Музаффер навчився важкого мистецтва управ-
ління, він помер від легеневої інфекції, а саме 28 червня 1907 року, за три місяці до 
кінця п’ятирічного губернаторського терміну.

Сімейне життя турецького генерала франко-польсько-українського походження 
задокументовано дуже фрагментарно. З одних джерел відомо, що Музаффер був 
одружений на “багатій левантійці” [Chudzikowska 1982, 506], а з інших виходить, 
що одружився з дочкою перекладача російського посольства в Стамбулі [Akarli 
1993, 198]. Як згадували сучасники, вона часто ускладнювала Музафферу життя. У 
них народилося двоє синів, Фуад і Решид, які працювали після здобуття освіти в 
османському МЗС.

Фуад зробив скромну, але стабільну кар’єру, вирісши, наскільки простежується 
його кар’єра, до посади консула в Бразилії. Іван Стойчев у 1943 році занотував, що 
Фуад-паша жив у Стамбулі в районі Таксім (провулок Реджеб-паші), проте позна-
йомитись із ним у болгарського історика не вийшло [Стойчев 1943, 195]. Відомо, 
що Фуад Чайковський був активним членом Польського товариства взаємодопомо-
ги і Товариства “Дім Польський”. З інших джерел відомо про ще одного сина Вла-
дислава – Станіслава Чайковського (теж Музаффера) – можливо, це та сама особа, 
що й Фуад-паша. Станіслав Чайковський помер у 1940-х роках і був похований на 
католицькому цвинтарі Ферікьой у Стамбулі [Łątka 2005, 80]. Надгробна плита була 
ще зафіксована в 1970 році Єжи Латкою.

Другий син Владислава Чайковського Решид не відзначився успіхами в кар’єрі. 
Він був консулом Османської імперії в Гаазі і виключений з лав співробітників Мі-
ністерства закордонних справ, очевидно, за свою схильність до азартних ігор та 
скандалів. Скандальна вдача Решида Чайковського підтверджується повідомленням 
французької газети “La Press” у розділі “Судові рішення” від 30 листопада 1904 р., 
де йдеться про судову справу щодо розлучення Чайковського (Решида) та його дру-
жини, у дівоцтві Колін (Collin) [Les Tribunaux 1904]. Рішення суду було на користь 
мадам Чайковської: передати під її опіку дітей та розподілити майно між розлуче-
ними. Тоді ж Решид був змушений залишити Францію через звинувачення в шах-
райстві. Він потрапив до Лівану, але й там його поведінка призвела до того, що 
Музаффер дістав наказ відправити свого сина подалі. Врешті-решт, Решид переїхав 
до Італії, де “розбещені звички привели його до в’язниці”. Надалі його сліди гу-
бляться, і невідомо, чи вийшов він з італійської в’язниці, чи, можливо, похований 
десь у загальній могилі для в’язнів.

Отже, Владислав Чайковський (Музаффер-паша) був одним із впливових діячів 
ліберального політичного крила в Османській імперії. Він зробив кар’єру в армії 
(козацький полк, гвардія) та при дворі султана і закінчив своє життя на посаді му-
тасарріфа (губернатора) провінції Гірський Ліван. Його політика в цьому краї 
сприяла економічному піднесенню, забезпечувала баланс між політичними та релі-
гійними партіями в регіоні. Врешті-решт, він відзначився як автор і перекладач іс-
торичної праці, присвяченої обороні турками Плевни в 1877 році. Національну 
ідентифікацію цієї непересічної постаті провести відносно складно, оскільки на-
родився він у сім’ї ополяченого українця та француженки, згодом прийняв іслам і 
підданство Османської імперії. Музаффер-паша усіляко сприяв модернізаційним 
процесам в імперії і справив значний вплив на встановлення особливого типу полі-
тичної нації в Гірському Лівані.
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ілЮстраЦіЇ

Іл. 1. Обкладинка видання з історії оборони Плевни за редакцією Владислава Чайковського 
[Чайковски (Музафер паша), Гази Осман паша, Талят бей 1901]
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Іл. 4, 5. Мутасарріф Лівану Музаффер-паша на зустрічі з делегацією на станції Аліє
перед офіційною церемонією відкриття залізниці Дамаск – Маан, 1905 р. [Photo exhibition…]
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[Стойчев 1943, 193]

Іл. 3. Новопризначений мутасарріф (губернатор) 
Лівану Музаффер Еддін Паша. Світлина Абдуллаха 
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В. М. Полторак
Владислав Чайковський (Музаффер-паша) –

від козака до губернатора лівану
Автор статті поставив за мету дослідити на основі віднайдених джерел етапи біографії 

молодшого сина Михайла Чайковського – Владислава (24.05.1843–28.06.1907) та з’ясувати 
суперечливі моменти його кар’єри. Владислав Чайковський (Музаффер-паша) був одним із 
впливових діячів ліберального політичного крила в Османській імперії. Він дістав освіту у 
французькій академії Сен-Сір, зробив кар’єру в армії (козацький полк, гвардія) та при дворі 
султана і закінчив своє життя на посаді мутасарріфа (губернатора) провінції Гірський Лі-
ван. Його політика в цьому краї сприяла економічному піднесенню, забезпечувала баланс 
між політичними та релігійними партіями в регіоні. Врешті-решт, Музаффер-паша відзна-
чився як автор і перекладач історичної праці, присвяченої обороні турками Плевни в 
1877 році. Національну ідентифікацію цієї непересічної постаті провести відносно склад-
но, оскільки народився він у сім’ї ополяченого українця та француженки, згодом прийняв 
іслам і підданство Османської імперії. Музаффер-паша усіляко сприяв модернізаційним 
процесам в імперії і справив значний вплив на встановлення особливого типу політичної 
нації в Гірському Лівані.

ключові слова: Владислав Чайковський (Музаффер-паша), Гірський Ліван, губернатор 
Лівану, Османська імперія, Османське козацьке військо

В. М. Полторак
Владислав Чайковский (Музафер-паша) –

от казака до губернатора ливана
Автор статьи ставит цель исследовать, опираясь на найденные источники, этапы биогра-

фии младшего сына Михаила Чайковского – Владислава (24.05.1843–28.06.1907) и проана-
лизировать спорные моменты его карьеры. Владислав Чайковский (Музаффер-паша) был 
одним из влиятельных деятелей либерального политического крыла в Османской империи. 
Он получил образование во французской академии Сен-Сир, сделал карьеру в армии (ка-
зацкий полк, гвардия) и при дворе султана и закончил свою жизнь в должности мутасаррифа 
(губернатора) провинции Горный Ливан. Его политика в этом крае способствовала эконо-
мическому подъему, обеспечивала баланс между политическими и религиозными партиями 
в регионе. В конце концов, Музаффер-паша отличился как автор и переводчик историческо-
го труда, посвященного обороне турками Плевны в 1877 году. Национальную идентифика-
цию этой незаурядной личности провести относительно сложно, поскольку родился он в 
семье ополяченного украинца и француженки, впоследствии принял ислам и подданство 
Османской империи. Музаффер-паша всячески способствовал модернизационным процес-
сам в империи и оказал значительное влияние на установление особого типа политической 
нации в Горном Ливане.

ключевые слова: Владислав Чайковский (Музаффер-паша), Горный Ливан, губернатор 
Ливана, Османская империя, Османское казачье войско
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This article is based on the Venetian documents coming from the chancery of the Venetian 
Senate and the notarial deeds drawn by the Venetian notaries Niccolò di Varsis and Benedetto di 
Smeritis in the 1430s in the Venetian trading station in Tana and it examines the system of inter-
national relations in the fifteenth century Mediterranean and Eastern Europe and the place of the 
Venetian colony in Tana in it. The Venetians and the Genoese began to explore the Black Sea re-
gion in the mid-thirteenth century, and by the mid-fourteenth century their colonial expansion in 
the area resulted in a network of colonies and trading stations. The international situation in the 
Black Sea region was very complex. The Venetians had to play a hard game among such political 
actors in the region as the Golden Horde (later the Khanate of Crimea), the Principality of Theo-
doro, the Ottoman Empire and the Genoese colonies. While Genoa in fact established a whole co-
lonial empire on the shores of the Black Sea and Azov Sea, Venice had to rely on Tana and 
Trebizond; still Venice managed to maintain parity, to appropriately take care of the security of 
the colony, and at times to create for Genoa significant difficulties (as in the case of the rebellion 
in Cembalo). The sources speak rather in favor of improving of the trading situation in Tana in the 
first half of the fifteenth century. The number of ships only slightly decreased, and the number of 
visits of the Venetian mudae to Tana in this period increased significantly compared to the four-
teenth century. The parking time in Tana in the first half of the fifteenth century was consistently 
longer than in Trebizond, Sinope, Caffa and other Black Sea ports, and the amount of the incanti 
grew steadily from 1436, reaching their peak in 1448; then they increased till 1452. Despite tem-
porary bursts of instability, the trade grew till 1453 and was still surviving till the final conquest 
of the Italian colonies by the Ottomans in 1475.
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The present paper is devoted to the Venetian colony in Tana (contemporary Azov, em-
bouchure of River Don, Azov Sea area1) and its place in the system of international rela-
tions in the fifteenth century Eurasia. This study is mainly based on the documents of the 
Venetian Senate and the notarial deeds drawn in Tana by the Venetian notaries Niccolò di 
Varsis and Benedetto di Smeritis in the 1430s.

First of all, one has to say a few words about the geographical position of Tana. The 
embouchure of River Don, where Tana was located, used to be an important trading re-
gion connecting Europe and the Mediterranean with the Southern (India etc.), Central 
and Eastern Asia by the overland routes. The Venetians and the Genoese quickly drew 
their attention to the area of the Tatar Azaq (contemporary Azov) and began to sail in the 
area of the Sea of Azov at least starting from the thirteenth century [Брун, 98]. The benefits 
of the geographical position of Tana were obvious: on the one hand, it was situated deep 
enough into the territory of South-Eastern Europe and, on the other hand, it connected the 
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Mediterranean to the Don and Volga region, and therefore to the inland Eurasia. The trade 
routes connected it to the cities of the Volga area and to the regions of Central and Eastern 
Asia through the steppes of the Golden Horde [Pubblici 2005, 435–484; Скржинская 
1973, 103]. Although F. K. Brun suggested that the Italian merchants received the right to 
sail into the areas of the Black Sea and the Sea of Azov by the grant of the chrysobull 
dated 1199 [Брун 1871, 11; Скржинская 1947, 224], this idea was criticized already in 
the nineteenth century and subsequently was rejected.

However, by the mid-thirteenth century the Italians began to explore the Black Sea re-
gion. Giovanni da Pian del Carpine met the Venetian, Genoese and Pisan merchants on 
his way to the Horde in Kiev in 1246 [Брун 1871, 18]. William of Rubruck found the Ve-
netians in Soldaia in 1253. In 1255, when the father and the uncle of Marco Polo arrived 
to Soldaia, their older brother already had his home and office there [Heyd 1868, 133, II, 
3]. Since then, the foreign policy of the Italian maritime trade republics, chiefly Venice 
and Genoa, depended on the interests of the Levantine trade more than ever [Волков 
1860a, 151–152]. The Black Sea region became their transit point, and its importance in-
creased over time. The recuperation of Constantinople in 1261 made it difficult for the 
Venetians to access the Black Sea [Nicol 1988, 179], and the Treaty of Nymphaeum to-
gether with the foundation of a new Genoese colony in Caffa in the Crimea in 1266 
[Узлов 2004, 213] signalized the strengthening of the Genoese in the Black Sea region 
[Брун 1848, 715], and the decrease of the Venetian influence [Волков 1860a, 154]. The 
actual fall of the Latin Empire and the Treaty of Nymphaeum affected severely the Vene-
tian commune [Брун 1871, 14–15]. The Venetians did not abandon the idea of conquering 
Constantinople back [Брун 1871, 10]; however, thinking realistically, for the time being 
they preferred to secure a guarantee of their stay in the Byzantine Empire [Nicol 1988, 
166]. Consequently, the Venetian Doge Ranieri Zeno sent his ambassadors to Michael 
VIII in 1267, and on June 30, 1268, Byzantium and Venice signed a treaty [Nicol 1988, 
191]. As Pisa lost its role in the Black Sea region after the battle of Soldaia [Брун 1871, 
20], Venice and Genoa began struggling for dominance over it. The Venetians appointed 
in 1287 a consul to Soldaia [Брун 1871, 20–21], and this officer was considered to be a 
representative of the Republic in the whole Gazaria (later on the title of consul of “the 
whole Empire of Gazaria” belonged to the Venetian consul in Tana; the title itself ap-
peared several times in the notarial deeds that I researched) [Байер 2001, 171]. In the 
thirteenth century, Soldaia played an important role in the maritime trade in bread, furs 
etc. between Russia and the Mediterranean [Карпов 2007, 421; Якубовский 1928, 53–
77]. The influence of Venice in the region increased with the foundation of a baiulatus in 
Trebizond [Карпов 2007, 229–235, 262]. However, the main emerging commercial cen-
ters in the thirteenth century were the colonies in Caffa and Tana [Брун 1871, 20–21].

The author does not intend to produce here a comprehensive description of the history 
of Tana before the 1430s; equally he does not intend to cover the historiography on the 
problem of the foundation of the Venetian colony in Tana (see an article by S. P. Karpov 
about the early stages of the history of Tana [Карпов 1997, 4–18]). One should only out-
line some major milestones in the early history of the colony in order to create context 
for the study of the situation in the fifteenth century. The question of the date of the foun-
dation of the Venetian trading station in Tana is highly controversial. We have a wide 
range of legendary, semi-legendary, fragmentary and not quite reliable information in this 
field. Some kind of settlement on the territory of contemporary Azov existed in the High 
Middle Ages, and the Genoese were trading in the embouchure of the River Don at least 
as early as 1280s [Карпов 1994a, 122]. Although the Venetians may have conducted regu-
lar trade in this zone, hired houses and other premises since the thirteenth century, the 
trading station itself, apparently, was founded in the early fourteenth century [Balard 
1978, vol. I, 151; Волков 1860a, 153], since in 1325 the Venetian consul of Tana is already 
mentioned in the documents of the Senate [Карпов 1997, 7]. The Venetian trading station 
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in Tana was officially formed in 1332 under the contract signed by the Venetian ambassa-
dor with the Öz Beg Khan [Брун 1871, 22], who gave Venice an opportunity to maintain 
its position in the Black Sea trade and to compete with Genoa. In addition to the Venetian 
and Genoese trading stations in Tana, there were quarters with Greek, Slavic, Zikh and 
Jewish populations [Карпов 1997, 11]. After the death of Öz Beg Khan, his son Janibek 
Khan gave in 1342 at the request of the Venetian Senate a permission to divide the Vene-
tian and Genoese quarters. The Venetians received a plot of land between Giudecca and 
the Genoese quarter [Карпов 1994, 122; Balard 1978, vol. 1, 75].

In 1343, a certain Andriolo Civrano with other Venetians killed in Tana a Tatar 
called Khoja Omer, which resulted in the destruction of Tana by Janibek Khan [Волков 
1860a, 156]. European chronicles estimated the damage caused to the Genoese (whose 
main settlement in the area still was Caffa rather than Tana [Юргевич 1863, 164]) as of 
350,000 ducats. Most likely somewhat exaggerated in the sources, this figure still gives 
some idea of the trade turnover in Tana. After unsuccessful attempts of the Venetians to 
come to terms with the Tatars the Genoese ambassador Corrado Cigala uttered in the 
presence of Doge Andrea Dandolo a speech [Волков 1860b, 188–189], in which he pro-
posed, together with Genoa, to claim damages to the Khan. This was followed by the 
signing of the treaty in 1344 [Волков 1860b, 193–194]; this treaty implied that the Italian 
ships will not sail to Tana and in general to the realms of Janibek, and that they will limit 
their Eastern trade to Caffa, where the Venetians were given both the right to have their 
consul and exemption from all taxes and tolls on the imported and exported goods. Thus, 
using the treaty with Venice, the Genoese, firstly, attracted to Caffa people and goods and, 
secondly, removed (albeit temporarily) the Venetians from the area of the Sea of Azov 
and continued to strengthen the network of their possessions in the Black Sea. The Italian 
trade in the Black Sea region was therefore carried out through the Genoese colonies of 
Pera and Caffa. In the fourteenth and fifteenth centuries the politics of the Genoese in re-
gard to the Sea of Azov remained the same as before: neither the Greeks nor the Italians 
(except the Genoese) were supposed to live in Tana [Ioannis Cantacuzeni… 1828, 190–
193], and any Indian goods brought to Tana had to be unloaded at the port of Caffa 
[Волков 1860a, 161]. This meant that Caffa, the Genoese bulwark where they felt confi-
dent in terms of their military and economic positions and, consequently, tried to concen-
trate the main flows of people and goods, developed as an exclusive center of the Black 
Sea trade with Asia, while the Sea of Azov would remain closed to the non-Genoese 
ships and Tana would cease to be a trading point. All this could be regarded as an un-
doubted victory of the Genoese, because now they controlled the Venetian trade in the re-
gion, and the Genoese Caffa began to turn into the main economic center of the Northern 
Black Sea coast area. This victory led to the detriment of Venice, because the Genoese 
tended to consider the treaty as a precedent binding the Republic of St. Mark. Therefore, 
unilateral peace with Janibek Khan and the return of the Venetians to Tana in 1347 gave 
rise to enmity between the two republics [Брун 1848, 716–718] and the war of 1350–
1355. John VI Kantakouzenos signed on May 6, 1352 the treaty in which the Greek ves-
sels were forbidden to enter the Sea of Azov and the port of Tana without the consent of 
the Genoese; the Venetian vessels, however, were not formally mentioned in the treaty 
[Якобсон 1959, 230].

In 1355, the Republics reconciled, and the Venetians pledged not to sail to Tana for 
three years [Брун 1871, 22; Волков 1860a, 167–168]. The text of the treaty says: “De non 
navigando ad Tanam et de non eundo cum eorum navigiis ad ipsam Tanam nec ad partes 
Tane hinc ad tres annos a die approbationis huius contractus incipiendos. Elapsis vero ip-
sis tribus annis quelibet ipsarum parcium sit et esse intelligatur in statu et libertatibus om-
nibus eundi Tanam et navigandi et quelibet alia faciendi in quo erant ante presentem 
guerram et libere navigare possint” [Скржинская 1949, 266]. This was partly offset by 
the fact that the Tatars opened for Venice Porto Provato, Soldaia and Kaliera [Брун 1871, 
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23]. However, the attempt of the Venetians to restore their former offices in Soldaia in 
1358 failed [Брун 1874, 40], and Berdibek Khan allowed the Venetians to return to Tana; 
this time the Genoese not only did not resist the Venetians, but also tried to remain in 
friendship with them, as one can see from the official correspondence of the 1361 [Брун 
1871, 23]. Moreover, the Genoese Doge Gabriele Adorno (1363–1370) agreed to allow 
Venetian ships to the Crimean ports [Брун 1874, 41]. Perhaps the expressions of devotion 
in the letters of the Genoese Doge and his permission to visit the ports are explained by 
the Turkish menace that threatened the Italian trading stations in the Northern Black Sea 
region. The Tatars finally realized that they should strive to extract maximum benefits 
from the stay of the Italian merchants in the lands of the Golden Horde [Карпов 2001, 
25] and already in 1359, four galleys were sent from Venice to Constantinople and Tana 
[Карпов 2001, 10]. The Genoese now had a distinct advantage in the Crimea; moreover, 
although the Venetians sent from time to time their consuls to Soldaia (the late thirteenth 
century) and to Caffa (the fourteenth and fifteenth centuries), they actually had a permis-
sion from the Tatars to have a consul only in Tana [Скржинская 1973, 103]. Thus, Tana, 
along with the Trebizond, became the most important stronghold of Venice in the Black 
Sea area and a kind of a counterweight to the Genoese Caffa [Карпов 1978, 102]. In the 
fourteenth century, Tana was the key Venetian outpost in trade with Russia, Central Asia 
and China [Скржинская 1973, 105]. Through it the most important trade routes con-
necting Europe and Asia passed. Caravans of merchants, coming out of Tana, sailed on 
ships up the river to the Don and Volga watershed, passing it by overland routes, they got 
into the Sarai, then via the Volga they sailed to Astrakhan, where some were sent to Central 
Asia and China, and others, skirting the Caspian sea, headed to Persia [Heyd 1879, 376–
377]. In a travelogue written by Ignatius Smolyanin (late fourteenth century), Tana was 
referred to as the most important post on the trade route from Russia to Constantinople, 
across the Oka, the River Don, Tana, the Crimea, Sinope and Samastro [Карпов 2007, 
421]. Along with Venice and Genoa, other republics were engaged in the Black Sea trade. 
Thus, the Pisans founded their Portus Pisanus on the shore of the Azov Sea, near modern 
Taganrog [Borsari 1995, 481, 491–492; Брун 1848, 715]. Florentine merchants penetrated 
into the Black Sea after the Pisans, Venetians and Genoese. In the fourteenth century, 
however, the Florentine Republic still lacked navy. Nonetheless, according to Giovanni 
Villani, in the mid-fourteenth century Florentines visited Trebizond and Tana and in fact 
brought to Italy news about the plague in 1347 [Villani 1728, col. 964]. The Black Sea 
trade is described in the Florentine manuals of trade (prattiche della mercatura) [Pego-
lotti 1936, 29–32; Libro de mercatantie... 1936, 31]. The documents stored in the archive 
of Datini in Prato show persistent attempts of Florentine merchants to penetrate the Vene-
tian and Genoese markets of the Black Sea in the end of the fourteenth century [Карпов 
2007, 352]. In 1421, Florence acquired Porto Pisano and began to send caravans of gal-
leys to the East, following the Venetian model [Карпов 2007, 352]. However, Florence 
had not been able, unlike Venice and Genoa, to gain a strong position on the Black Sea. 
Meanwhile, after the death of Berdibek Khan in 1359 the Genoese expanded their in-
fluence in the Crimea [Байер 2001, 175; Vasiliev 1936], built fortifications in Soldaia 
[Байер 2001, 176] and forged a treaty with Mamai against Tokhtamysh and the Princi-
pality of Theodore [Байер 2001, 192], and in 1380 they signed a treaty with the Tatars of 
Solkhat [Байер 2001, 194]. The War of Chioggia, however, partly strengthening the 
Genoese positions, exhausted both Venice and Genoa [Daru 1821а, 77]. Genoa gradually 
lost the trade monopoly position on the Black Sea, which it secured so skillfully before. 
Venice at this time tried to maintain regular diplomatic contacts with the Horde 
[Скржинская 1973, 110] and stick to neutrality towards the Turks, which is evident from 
the provisions given to the consul of Tana Leonardo Calbo and to the chief of the galleys 
of Romania on March 18, 1394 and prohibiting the transportation of people from the side 
of the Tatars to the Turks [Волков 1860b, 235–236].
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By the early fifteenth century, the situation in the Black Sea deteriorated both for Ve-
nice and Genoa. The Black Death affected Tana and Giovanni Villani wrote that in the 
mid-fourteenth century only one person out of five survived there [Villani 1728, 964–
965]. The population decline was accompanied by a commercial crisis of the mid-four-
teenth century and several destructions of Tana [Daru 1821а, 196–197]. The defeat of Tana 
by Tamerlane in 1395 almost led Tana to its final decay, causing great damage not only to 
the city, but also to the vast rural district and to the entire system of trade relations in this 
zone [Ковалевский 1905, 143–144; Масловский 2009, 336]. The decline of the Mongo-
lian States, the crisis of Eastern production, the campaigns of Tamerlane, the war with 
Genoa, the conflicts with Byzantium made the trade routes passing through the Black Sea 
region less reliable. In addition, by the early fifteenth century the connections of the Italian 
republics with their colonies of the Northern Black Sea region became complicated. The 
reason for this was the policies of the Tatar khans, who began to ally with the Turks 
against the Italians as the Golden Horde influence weakened [Узлов 2004, 219]. In Au-
gust 1410, at the peak of the trading season, the Tatars attacked Tana, killed all the Vene-
tians (more than 600 people) and looted their warehouses (the damage is estimated at 
about 200 thousand ducats) [Daru 1821а, 255]. The Venetian and Genoese trading stations 
in Tana were attacked and looted by the Tatars four times in a quarter of a century (in 1395, 
1410, 1412 and 1418) [Balard 1978, vol. 1, 93]. The last attack on May 4, 1418 caused by 
the Tatars of Khan Kerimberdi, resulted in the death of the consul as well as many Vene-
tians and Genoese and great destruction of both colonies [Martin 1993, 238–239; Dou-
merc 1988, 364–365]. Probably, however, the raid of 1418 was the last successful 
enterprise of this kind. Since then, the Venetians and Genoese built new, much more po-
werful fortifications (Pero Tafur speaks of “the castles”, of several complexes of the Ge-
noese fortifications in Tana – “en el mar de la Tana tienen castillos” [Перо Тафур 2006, 
13]); moreover, the new rulers of the Golden Horde and the Crimean Khanate realized 
that the income from trade could bring more revenue to their treasury than the destruction 
of the trading stations [Карпов 1999, 220–238]. Therefore, despite the raids, Tana was 
rebuilt and again filled its niche in trade with the East [Огородникова 1916, 82].

Speaking about the significance of Tana for the Genoese, L. P. Kolly noted [Codice 
diplomatico... 1879, 514–515], that at this time the colony has become a spot of great im-
portance also for the Genoese and argued that in the fifteenth century Tana was the fourth 
Genoese Black Sea colony in terms of its importance, ranking below Caffa, Cembalo and 
Soldaia, but above Samastro, Vosporo, Savastopoli, Sinope and even Trebizond). Howe-
ver, for Venice in the fifteenth century Tana was much more important, since the Venetians 
had then only two colonies in the region [Карпов 1991, 192]. The St. Mark Republic’s 
persistence in holding this point, even in spite of all the difficulties, is an additional evi-
dence of its importance. In 1424–1425 Venice purchased Thessaloniki [Ducas 1834, 198], 
which was both a manifestation of the Republic’s strength and its interest in the markets 
of Romania and the Black Sea. After the Venetians accepted the proposal of purchasing 
Thessaloniki in 1423, they automatically went to war with the Turks. This war lasted 
from 1423 till 1429 [Daru 1821b, 168]. However, despite the costs of the war, the above-
mentioned raids and the population loss from the plague (in 1437, the Venetian Senate 
mentioned in its documents the plague epidemic in Constantinople and Trebizond and 
voted quarantine for the Venetian ships returning from there) gradual restoration of eco-
nomic life and of trade routes linking Europe with Central Asia started in the second 
quarter of the fifteenth century [Барбаро и Контарини… 1971, 61].

A new period of economic growth in Venice started in the 1420s [Карпов 1990, 106–
108]. In the 1430s, Venice was the undisputed leader of the Levantine market [Бродель 
2007, 107–108]. This is the period of the true rise of Venice. However, at the same time, 
it is during this period that the attention of the Republic began to switch from the over-
seas trade to the Terraferma and the European politics. Francesco Foscari, the Doge of 
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Venice in 1423–1457, was a protégé of the “party of war”, as the previous Doge, Tom-
maso Mocenigo, warned the Venetians [Бродель 2007, 108–109]. Overall the fifteenth 
century was a turning point for the whole of Europe, including the Black Sea region. The 
Ottoman menace to Byzantium and to the Balkans, the collapse of the Golden Horde and 
the overall change in the balance of power in the Northern Black Sea region raised the 
question of the ways of further development for many European countries and, above all, 
for Venice and Genoa, whose welfare and economic leadership depended largely on trade 
relations with the East [Thiriet 1959, 141]. The change in the international situation has 
particularly affected the outposts of Italian trade in the East – their colonies in the Black 
Sea region. Additionally, new powers came into being in the system of international rela-
tions at that time: in 1428, Hacı I Giray declared himself an independent Crimean Khan 
[Греков, Якубовский 1998, 297–312; Сафаргалиев 1996].

Apparently, by the early fifteenth century the Genoese realized the inevitability of sig-
nificant political changes in the Black Sea region and tried to strengthen their own posi-
tions either by the adoption of the direct rule, or by picking up new allies (see below) 
[Близнюк 1998, 132]. Among the recently published documents of the Diversorum, Filze 
of the Archivio Segreto related to the Black Sea, there are documents linked to the history 
of Genoese-Lithuanian relations in the 1430s. Thus, in the petition of Dario Grillo to the 
Council, government and elders of Genoa dated 14.01.1443 [Карпов 1998, 36] Grillo 
mentioned that in 1430 he went as an ambassador of Caffa to the Grand Duke of Lithua-
nia (dux Russie) Vytautas, who threatened Caffa with war, since the former ambassador 
of Caffa, Battista Gentile, promised Vytautas to raise the banners of Vytautas over Caffa 
and to establish his arms [sic], obviously having no mandates to do it. On the way to 
Lithuania, Dario Grillo was robbed by the Tatar Khan and lost goods, horses and money 
amounting as of 300 sommi. A council of cives and burgenses of Caffa specially assem-
bled for this issue decided that the authorities of Genoa should determine the method of 
compensation, as stipulated in the following document stored in the archives of Genoa. It 
follows from the document that during the period of its highest power Vytautas tried to 
establish some kind of protectorate over Caffa, using such tools and attributes of feudal 
dependence as the establishment of his banners and coats of arms. Although the docu-
ment does not say anything about the coin privilege, the recognition of feudal dependence 
could not bypass the matter of the coin regalia. However, again, the document shows Vy-
tautas’s attempt to establish a protectorate over Caffa, but it says nothing about the real 
implementation of his plans. Kozubovsky thinks (although seemingly with no grounds) 
that the overstruck coins are evidence of this or other attempts to establish economic and 
political control over Caffa.

The year 1431 was marked by another crisis of the relations between Venice and 
Genoa. The Duke of Milan engaged the republics into a war [Dupuigrenet Desroussilles 
1979, 111–122], which immediately affected their relations. For Venice the situation was 
aggravated by the fact that this year Tana withstood a serious attack of nomadic hordes 
[Doumerc 1988, 365–366; Карпов 2009, 166], while the plague stripped the trading post 
of its consul Vittorio Dolfin [Талызина 1998, 174]. However, given the complex and un-
stable international situation on the Italian Peninsula, the Black Sea colonies of Venice 
and Genoa were in no hurry to change their political orientation and to follow the line of 
the metropolis. For example, during the war, the Venetians and Genoese of Tana signed 
in 1431 an agreement to jointly oppose the Tatars, even though the two republics were at 
the state of war [Depuigrenet Deroussilles 1979, 116]. The vice-consul of Tana appealed 
to the authorities of Caffa to send the ship to strike the Tatars from the rear. However, the 
Caffiotes decided to try to attack the Venetian Tana instead, and it was only the strong 
northern wind that prevented their ships from leaving the port of Caffa [Талызина 1998, 
174]. The news of this treachery (probably in a somewhat exaggerated form) came to 
Venice thanks to a letter from the Venetian bailo in Constantinople, Martino da Mosto, 
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addressed to bailo and the chancellors of Negropont [Талызина 1998, 174]. Then the Ve-
netians decided that the Genoese threat is more dangerous than the Tatar one. On July 5, 
1431 they sent from Venice to Tana thirty additional crossbowmen with a monthly salary 
of 4 ducats [ASV, Senato, Misti, reg. 58, f. 65r–v]. On July 30, 1431 the Senate allocated 
to the consul of Tana 2000 ducats for the defense of the city from the Tatars, the threat 
from which was great [ASV, Senato, Misti, reg. 58, f. 69r–v], since Khan Edigey has just 
died and there was a war between Ulugh Muhammad and Kerimberdi, and there were 
fears that they could attack the Genoese Caffa. On August 7, Andrea Loredan, the captain 
of the galleys of Romania, got instructions from the Senate manual. He was instructed to 
check the rumors about the Genoese attack on Tana and, if the rumors about the Genoese 
attack on Tana were confirmed, he had to attack Caffa (this order suggests that his forces 
were sufficient for that), as well as to attack the ships of the Genoese, and to capture in 
Tana the Genoese fortifications. It was stressed that Loredan should act jointly and in full 
agreement with the consul of Tana and the Council of the Twelve. Loredan sailed towards 
Tana along the coast of Genoese Gazaria, but was caught in a storm and was shipwrecked, 
which was immediately notices by the Genoese. Francesco Lomellino, consul of Caffa in 
the years 1431–1432, got on October 8, 1431 the news from the consul of Soldaia Colar-
do di Palavania; this news said that two Venetian galleys sailing to Tana via Constantino-
ple or via Trebizond were wrecked at Cape Meganom [Карпов 1995, 14; Талызина 
1999, 65]. Here we must make a few remarks. It is likely that what the sources are calling 
a “shipwreck” in fact was just a relatively bad weather, in which two galleys landed, and 
the other three went to their final destination. In any case, if part of the galleys went on, 
and their team was not prosecuted afterward, it implies that it was not a matter of life and 
death. In this case, we must note the striking shortsightedness of the Genoese captains 
and chiefly, the fact that they were unfamiliar with the Crimean coastline. Had the galleys 
landed in any part of the neighbouring coastline (and they certainly had the opportunity), 
they could have been remained unnoticed for a long time. Cape Meganom, however, is a 
place perfectly visible from a long distance and mostly treeless, thus it is perfectly visible 
from different points of the neighborhood, and the system of Genoese outposts in Gothic 
was very well arranged. Perhaps the Venetians were hoping for humane treatment from 
the part of the Genose Caffiotes? Anyway, it is not surprising that the news quickly 
reached the consul of Caffa. The consul Lomellino summoned his council and listened to 
their opinions, and sent to Meganom Giovanni Spinola and Domenico dei Franci di 
Manieri, ordering them to collect all the property and goods of the Venetians and to trans-
fer them to the disposal of the massaria of Caffa. They could not carry out the task, as 
Colardo had already collected all the Venetian property and stored it in Soldaia. Lomelli-
no gave to the new consul of Soldaia Antonio di Montaldo instructions to carefully regis-
ter all the property saved from a shipwreck, and to take it to the storage. Antonio collected 
the property that was worth about 900 silver sommi of Caffa and sent it to the Caffiote 
consul. As revenge, the Venetians captured on December 24, 1431 the Genoese galleys 
next to the coast of Gazaria [Карпов 1998, 44]. This instability in the Black Sea area 
surely affected the economy and significantly lowered the amount of incanti in 1431. 
Moreover, while the incanti auction in 1431 was conducted, the way of the galleys was 
reduced, and they did not stop in Trebizond [ASV, Senato, Misti, LVIII, f. 116r–118r].

However, the revenge for the capture of the Venetian galleys came soon, and the Ve-
netian corsairs began to attack the ships of the Ligurian Republic. In 1432, the podestà of 
Pera was even forced to temporarily prohibit to the Genoese ships to pass through the 
Straits, where the Venetian ships cruised [Карпов 1994b, 34]. In the summer of 1432, the 
Venetians had to deliver the necessary supplies to Tana as soon as possible and to find out 
whether Alexios, the Prince of Theodoro, would fulfill his obligations towards Venice 
[ASV, Senato, Misti, LVIII, f. 121v], since (quite obviously), in the confrontation be-
tween the Venetians and the Genoese, the Crimean Principality of Theodore was naturally 
on the Venetian side.
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On June 1, 1432 the Venetian Senate decided to send galleys on June 25 of the same 
year. At the same time, the Doge of Venice said the following: “executione rerum, quas 
dominus Alexius, dominus Gothie, intendit facere dominio nostro” [Iorga 1899, 554]. 
The documents of the Venetian Senate demonstrate the Republic’s concern about the state 
of affairs in the Black Sea area. The amounts allocated by the Senate for the construction 
and repair of the fortifications in Tana tended to increase. On March 21, 1424, the Senate 
sent again 1,000 ducats for this purpose [ASV, Senati, Misti, LV, f. 5[6]v]. On June 28, 
1424, 2,000 ducats were sent [ASV, Senato, Misti, LV, f. 36 [37]v]. On June 18, 1432, the 
Senate allocated another 2,000 ducats for the construction of fortifications in Tana [ASV, 
Senato, Misti, reg. 58, f. 133r–v]. Josaphat Barbaro later described these powerful fortifi-
cations, which inspired contempt of the Tatars (“Poh, chi ha paura fa torre”) [I viaggi… 
1973, 83], but they made the life of the Italians safer.

Stefano Contarini, the captain of the Venetian galleys of Romania in 1432, was in-
structed to try to release the above-mentioned captured Venetians, and in case of refusal – 
to attack the Genoese [Sathas 1882, 193–197; Талызина 1998, 174]. Since the risks were 
high, the authorities decided to make the selection process for the young nobles willing 
to serve as crossbowmen (ballistarii) more rigorous. In the whole first half of the fifteenth 
century that year, the year 1432, was the only one when neither the results of the previous 
tests, nor the written evidence were taken into account [Талызина 1999, 65]. Besides the 
four galleys, Stefano Contarini commanded three extra ones. Contarini was ordered to 
visit the ports of Corfu, Modon, Coron, but not to stay in them for more than one day 
[Régestes des délibérations... 1961, № 2282]. In general, the text of the commission given 
to Contarini in 1432 is extremely dynamic [Талызина 1998, 174]; there are many phrases 
like “subito sine aliqua temporis perdition”, “quanto prestius facere poteris”, “acceleran-
do viam tuam, quantum poteris”, and they really accompany almost every order. From 
Constantinople Contarini had to sail to Caffa and to take revenge on the enemy; however, 
at the same time he had to care about the safety of the galleys and the people [Талызина 
1998, 175]. His stop in Caffa should not have had exceeded six days; during this time, he 
was instructed to release as many Venetian prisoners as possible by hook or by crook, re-
lying here more on their wisdom and experience than on the exact instructions of the 
Senate. After that, the caravan had to split into two parts; Contarini with four galleys had 
to go to Tana, causing on his way all possible damage to the hostile Genoese. Apparently, 
Contarini’s mission was not successful; in 1433 the Venetian prisoners were in Caffa; 
however, they were well treated, they were allowed to leave the prison for a few days and 
attend mass [ASV, Senato, Misti, LVIII, f. [203r], 207r; Régestes des deliberations… 
1961, doc. 2311, 2319].

The Union of Venice with the Principality of Theodoro, which owned the port and for-
tress of Kalamita in the immediate vicinity of the Genoese Cembalo, caused extreme 
concern of the Genoese not without reason [Карпов 1995, 17]. The Venetians wove a 
network of diplomatic intrigues. In late February, 1433, there happened a big anti-Genoese 
rebellion in Cembalo. The Prince of Theodoro Alexios immediately used this chance. The 
Greek Orthodox population sided with him and refused to recognize the Genoese admi-
nistration [Карпов 1995, 16]. In addition, Alexios had seized a Genoese ship there with 
alum [Карпов 1990, 139]. So as to gain back Cembalo, the Genoese had to send a fleet 
under the command of Carlo Lomellino. The Venetians, apparently, were happy: now the 
Genoese Caffiotes were not able to attack Tana in the near future. On May 16, 1433 the 
Venetian Senate agreed to send three galleys to Romania: one had to go to Trebizond, the 
other two had to stay for 14 days in Tana and for a few hours in Caffa. The chief of the 
first one was Giacomo Barbarigo, the second one – Leone Diedo, the third one – Fran-
cesco Manolesso [ASV, Senato, Misti, reg. 58, f. 203r–204v].

Thus, the Venetians managed to deter the Genoese using the Theodorites. At the same 
time, the conflict of the Genoese and the Principality of Theodoro resulted in sending to 
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Crimea the expedition under the command of Carlo Lomellino [Agosto 1981, 103–108; 
Andreescu 2006, 259–272]. The fleet of Lomellino pacified the rebellion, repulsed Theo-
dorites from Cembalo and Kalamita, but soon tried to attack Solkhat, which resulted in a 
crushing defeat of the Genoese army [Мыц 2000, 330–359; Мыц 2009, 153–179]. Bat-
tista Fornari, the Genoese consul in Tana in 1434, actually showed no hostility towards 
the Venetians, most probably because of the growing strength of all the Italians. In 1434, 
the Ottoman threat was strongly felt in the Black Sea region. This is evidenced by the 
oath of allegiance of the ruler of Moldova to the king of Poland [Грамота Илиаша 
воеводы… 1860, 323–330]. In these years the Venetians sought to establish communica-
tion with Moncastro, where communication was carried out with the Moldovan-Walla-
chian and Polish-Lithuanian lands. In 1435–1437 it was supposed to send one of the gales 
of Romania – the Black sea to Moncastro with parking for 15 days [Карпов 1994b, 58]. 
Generally the Polish king, as well as the Hungarian one, was interested in this area. 
However, neither they nor the Grand Duke of Lithuania, in the end, could do anything 
against the growing Ottoman menace.

On April 13, 1434, the Venetian Senate raised an issue that the consul of Tana had 
been constantly asking for funding. Indeed, it seems that the (already) regular 2,000 du-
cats were needed, but the Senate decided not to pay them and to take the money neces-
sary for the salary of the crossbowmen of Tana from the Venetian bailo of Constantinople 
[ASV, Senato, Misti, reg. 59, f. 42v]. Some dispositions were also made regarding the 
galleys of Romania. The goods were to be shipped by July 22 and the galleys were to sail 
on July 25 [ASV, Senato, Misti, reg. 59, ff. 52r–53v]. On May 28, 1434, the Venetian 
Senate made dispositions regarding the equipment of the galleys of Romania. The chiefs 
of the galleys had to load in Tana the goods intended for sale in Constantinople. The pa-
tron of the first galley was Pietro Zeno, of the second one – Domenico Michel, the third – 
Bertuccio Dolfin. Apparently, the galleys sailed in July or even later [ASV, Senato, Misti, 
reg. 59, ff. 52r–53v].

The Ottoman menace became more and more tangible, and the Venetians established 
relations with the Moldavian rulers in 1435 [Régestes des deliberations… 1961, doc. 2381, 
a. 1435, Apr. 19]. The connection of Venice and Genoa with its colonies in the Northern 
Black Sea region was now at times carried out through the Holy Roman Empire and the 
Kingdom of Poland, bypassing the Ottoman obstacles. However, only certain groups of 
people (ambassadors, messengers, and officers) could go this way, not the big amounts of 
goods. The data of the Senate confirm that the voltage regarding Tana grew. Moreover, 
Crimea experienced a bitter plague in 1435. Escaping from the pandemic, the residents of 
Caffa left for Moncastro and other cities [Карпов 1995, 15–16], including, of course, 
Tana. On June 1, 1435, the Venetian Senate decided to suspend all new expenses so as to 
find the money needed for the immediate recruitment of twenty-five crossbowmen, which 
were to go to Tana with the consul [ASV, Senato, Misti, reg. 59, f. 112r–v].

In 1436 Genoa came out of the power of the Duke of Milan, under which it was from 
1421 to 1435 [Negri 2003, 549–558]. The Republic regained sovereignty, Venice and 
Florence becoming the guarantors of its freedom and independence [Negri 2003, 549–
558], and Tommaso Campofregoso (1436–1442) being the new Doge. This was clear evi-
dence of some improvement in relations between Venice and Genoa. At the same time, 
the Venetian Senate noted that, contrary to its resolutions, over the past few years, the 
galleys were not sent to Tana; the Senate began to take measures to ensure that the navi-
gation to the Azov Sea region would be carried out, despite all the difficulties. Instructing 
the Commission to analyze the situation, the Senate ordered the chiefs of the galleys and 
the captain to go immediately to Tana under the threat of a fine of 500 ducats each 
[Карпов 1994b, 58]. On May 21, 1436 the authorities gave another order on sending the 
galleys to Romania and Tana. The patron of the first galley was Taddeo Giustiniani, of 
the second one – Lodovico Rosso, of the third one – Dardi Moro, and of the fourth one – 
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Andrea Barbo [ASV, Senato, Misti, reg. 59, ff. 158r–159v]. However, on July 17, 1436, 
it became clear that the chiefs of the galleys of Tana delayed their departure. B. Doumerc 
thought that the frequent delays of the galleys (up to 8 weeks) should be seen as a symp-
tom of the structural crisis of the Venetian merchant fleet. The authorities of Venice be-
came aware of the delay and, since half a month ago (June 28, 1436), the Senate stated 
that the galleys had not gone to Tana already for two years. Then it was decided to take 
appropriate measures to resume navigation [ASV, Senato, Misti, reg. 59, f. 164r–v] and 
to order to the chiefs of the galleys to sail under penalty of a fine of 500 ducats from the 
captain and from each of the chiefs [ASV, Senato, Misti, reg. 59, f. 166v].

On April 27, 1437, the Venetian Senate repeated its disposition saying that the bailo of 
Constantinople had to pay the salary to the garrison of crossbowmen in Tana so as to sup-
port and protect it [ASV, Senato, Misti, reg. 60, f. 8r–v]. At the same time, the Senate 
continued to play the card of the Principality of Theodoro. The bailo of Venice in Con-
stantinople sent a letter to Prince Alexios through Moncastro around the years 1436–
1441, that makes clear that Kalamita again had been under the rule of the Principality of 
Theodoro (this meant that Theodorites returned to the fortress after Lomellino). In 1436–
1437, there were demonstrations in Caffa against the tax collection [Карпов 1995, 16]. 
Perhaps they were provoked by the joint efforts of the Venetian agents and the Principali-
ty of Theodoro. Relations between Venice and Genoa also deteriorated significantly be-
cause a group of Genoese merchants established control over the alum mines in the 
Aegean basin in 1437 [Шитиков 1969, 62]. It is imperceptible, however, that this dete-
rioration of relations was reflected in Tana. The Genoese consul of Tana (and that was 
Paolo Imperiale in 1438) showed no signs of hostility.

In the same year 1438, after the riots in Caffa were suppressed, the Caffiote navy went 
to attack Theodoro [Карпов 1995, 16]. In Tana itself life flowed relatively peacefully at 
this time, but the Venetian galleys again did not go to the trading station that year 
[Карпов 1994a, 58]. In 1438 the Tatars at the head of the Kichik-Mehmed, his mother 
and his noyons approached Tana during the celebration of Nowruz (though, apparently, 
without militant intent), and the Venetians sent an embassy consisting of Josaphat Barba-
ro, Borano Taliapetra (translator of the curia), and the Greek John (consul’s bâtonnier) 
bearing the gifts [I viaggi... 1973, 74–76]. The decree of the Venetian Senate dated 
March 28, 1439 states that Marco Diedo, who was elected consul of Tana, was forced to 
stay in Caffa because the galleys did not reach Tana. It was decided to give him half of 
the money owed to him for the duration of his stay in Caffa [ASV, Senato, Misti, reg. 60, 
f. 133v]. I must say that the situation in which the new consul could not get to Tana was 
almost normal: for example, Arsenio Duodo (elected consul of Tana), Josafat Barbaro and 
Niccolò de Varsis (the consul’s chaplain, notary and chancellor) had to stay in Constanti-
nople in the winter of 1436.

In 1439, the Genoese authorities once again resorted to extraordinary measures to save 
and pacify the rebellious Cembalo [Карпов 1995, 16]. The revolt in the city, most likely, 
was again inspired by the Venetians and the Theodorites, because these years were 
marked by a new clash of merchant interests [Близнюк 1998, 130]. However, the new 
Genoese consul of Tana, Theodoro Fieschi, was sent to the colony in 1441, and according 
to the sources it is impossible to trace that at this time there was some strong hostility or 
tension between the Venetian and Genoese residents of the trading station. Rather, on the 
contrary: throughout the 1430s the Genoese residents of Tana actively used the services 
of Venetian notaries, and the Genoese and the Venetians invited each other as witnesses, 
while drawing the testaments and other notarial deeds.

Further history of the region is marked by the strengthening of the Ottoman menace. 
Following the fall of Constantinople, on November 15, 1453 the Genoese Senate trans-
ferred all its possessions in the Black Sea to the Bank of St. George [Волков 1872, 110–
111]. Around the same time, an agreement was signed between Mehmed II and Hacı I Giray 
[Pistarino 1872, 114]. The Protectors of the Bank of St. George elected in 1455 Domenico 
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Pellerano as a consul of Tana, but he (as well as most of the other nobles, elected by the 
consuls of the agencies in Gazaria) refused to sail [Волков 1872, 117–118]. At the same 
time, a Genoese castle called Baziar (Batiario) on the shore of the Azov Sea and belong-
ing to Ilarione Marini, was seized in his absence by captain Giovanni Bosio, the leader of 
the mercenaries, whom the owner entrusted with the protection of the castle. Ilarione 
Marini had to regain his property by force, using two units of the stipendiarii of Caffa 
under the leadership of Giacomo di Capua and Antonio Gentile. One of the galleys re-
belled and disappeared in Trebizond, but eventually the castle was repulsed [Волков 
1872, 128; Брун 1872, 293]. In 1456 Ambroggio Giambone was elected consul in Tana 
[Волков 1872, 128]. The successor of Hacı I Giray, Meñli I Giray, was on good terms 
with the Genoese, which assisted him in the struggle for the throne [Волков 1872, 143].

To sum up, in the fifteenth century the international situation in the Black Sea region 
was very complex. However, while Genoa had a whole network of colonies, a true colo-
nial empire, and was still forced to fight for dominance in the Black Sea, Venice had only 
Tana and Trebizond, but still managed to maintain parity, and at times to create for Genoa 
significant difficulties (as in the case of Cembalo); in this case the walls of Caffa, Soldaia 
and Cembalo say more not about the strength, but rather about the weakness and danger 
from which one needs to defend oneself. Apparently, the fact that after 1418 and before 
the fall of the Tana the Tatars could never loot the colony implies that not only the Tatar 
khans have come to the idea that taxing commerce is better than robbery, but the Vene-
tians also appropriately took care of the security of the colony. Despite temporary bursts 
of instability, the trade grew. “Even when there was a lot of noise on the stage, the profi-
table game went on as usual” [Бродель 2007, 78]. In his monograph dedicated to the Ve-
netian navigation, S. P. Karpov provides the tables of the visits of the galleys into the 
Black Sea and Azov Sea ports for the years 1320–1452 [Карпов 1994b, 55]. We will not 
consider here the complex issue of the crisis of the Venetian merchant fleet, elaborated by 
B. Doumerc.

Let us just say that this data speaks rather in favor of improving of the trading situation 
in Tana in the first half of the fifteenth century. The number of ships only slightly de-
creased (110 in 1400–1452 against 125 in 1356–1399), and the visit of the Venetian mudae 
to Tana in this period (54 times) increased significantly compared to the periods of 1320–
1350 and 1356–1399 (17 and 36 times respectively). The parking time in Tana in the first 
half of the fifteenth century was consistently longer than in Trebizond, Sinope, Caffa and 
other Black Sea ports (the average 9 to 14 days compared to 5–10, 1–2 and 1–2 days, re-
spectively) [Карпов 1994b, 64–65]. The amount of the incanti also grew, being the indica-
tor of the success of trade [Карпов 1994b, 64–65]. These indicators were negative in 
1418–1420, 1425–1428, 1430–1434 and 1436 years; then they gave way to steady growth, 
which reached its peak in 1448. The incanti stabilized with a clear tendency to increase 
from 1437–1438 till 1452 years, affecting the successful trade in Tana and Trebizond.

1 Following the tradition established in historiography, the author treats the area of the Sea of 
Azov as part of the Northern Black Sea region.
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Є. О. Хвальков

Венеціанська Тана в системі міжнародних відносин
у Північному Причорномор’ї в 1430-их роках

Ця стаття базується на венеціанських документах із канцелярії Венеціанського Сенату 
та нотаріальних актах, складених венеціанськими нотаріусами Нікколо ді Варсісом та Бе-
недетто ді Смерітіcом у 1430-их роках у венеціанській факторії в Тані. Стаття вивчає систе-
му міжнародних відносин у XV столітті у Середземномор’ї та в Східній Європі і місце в 
ній венеціанської колонії в Тані. Венеціанці та генуезці почали досліджувати причорномор-
ський регіон в середині XIII століття, а до середини XIV століття їхня колоніальна експан-
сія в цьому районі призвела до створення мережі колоній і факторій. Міжнародна ситуація 
в Чорноморському регіоні була дуже складною. Венеціанцям довелося вести дипломатичну 
гру серед таких політичних акторів регіону, як Золота Орда (згодом Кримське ханство), 
Князівство Феодоро, Османська імперія та генуезькі колонії. У той час, як Генуя фактично 
створила цілу колоніальну імперію на берегах Чорного та Азовського морів, Венеція повин-
на була покладатися на Тану і Требізонд. Однак Венеції вдалося зберегти паритет, належ-
ним чином дбати про безпеку колонії та часом створювати для Генуї значні труднощі (як у 
випадку повстання в Чембало). Незважаючи на тимчасові сплески нестабільності, торго-
вельна активність зростала до 1453 р. і продовжувала виживати до остаточного завоювання 
італійських колоній османами у 1475 році.

Ключові слова: Венеція, Генуя, Кафа, князівство Феодоро, колонії, османи, Тана, Чорне 
море

Е. А. Хвальков
Венецианская Тана в системе международных отношений

в Северном Причерноморье в 1430-е гг.
Эта статья основана на венецианских документах из канцелярии венецианского Сената 

и нотариальных актах, совершенных венецианскими нотариусами Никколо ди Варсисом и 
Бенедетто ди Смеритисом в 1430-х годах в венецианской фактории в Тане. Статья иссле-
дует систему международных отношений в XV веке в Средиземноморье и Восточной Евро-
пе и место в ней венецианской колонии в Тане. Венецианцы и генуэзцы начали исследовать 
черноморский регион в середине XIII века, а к середине XIV века их колониальная экспан-
сия в этом районе привела к созданию сети колоний и факторий. Международная ситуация 
в Черноморском регионе была очень сложной. Венецианцам пришлось вести дипломатиче-
скую игру с такими акторами, как Золотая Орда (позднее Крымское ханство), Княжество 
Феодоро, Османская империя и генуэзские колонии. В то время как Генуя фактически соз-
дала целую колониальную империю на берегах Черного и Азовского морей, Венеция долж-
на была полагаться на Тану и Трапезунд. Тем не менее, Венеции удалось сохранить паритет, 
должным образом заботиться о безопасности колонии и порой создавать для Генуи значи-
тельные трудности (как в случае восстания в Чембало). Несмотря на временные всплески 
нестабильности, торговая активность возрастала до 1453 года и продолжала выживать до 
окончательного завоевания итальянских колоний османами в 1475 году.

Ключевые слова: Венеция, Генуя, Каффа, Княжество Феодоро, колонии, османы, Тана, 
Черное море
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With the onset of a religious revival in Ukraine in the 1990s and the emergence of several Is-
lamic organisations, conversion to Islam became a viable religious choice for many Ukrainians. 

This article offers several preliminary observations with an aim to go beyond traditional stereo-
types about the key gender and ideological aspects of this process. The source base of this study 
encompasses thirteen unstructured in-depth interviews conducted by the author as well as a num-
ber of conversion accounts published by Ukrainian media and Islamic religious web resources. 
The theoretical framework employed for the analysis of these data is based upon Lofland and 
Skonovd’s schema of six major modes of conversion which emphasises different paths of 
adopting a certain religion. Following the investigation of the converts’ narratives, the article 
demonstrates that conversion to Islam in Ukraine constitutes a complex and multifaceted social 
phenomenon. Due to the developments in modern technology and social media, it now occurs not 
only in large cities with active Islamic centres, but also in small rural localities without any Mus-
lim presence. Furthermore, while for some women turning to Islam is directly or indirectly linked 
to marriage to foreigners from Muslim countries, the majority of female conversions also contain 
other important facets, such as spiritual search, cultural immersion or even mystical experiences. 
On the opposite side of the spectrum, even though cases of conversion to Islam among Ukrainian 
men arguably are not as common, they offer important insights regarding the dynamics of reli-
gious choices of Ukrainians and the potential emergence of Ukrainian Islam as a local phenome-
non. These and other issues merit further detailed analysis of conversion to Islam in Ukraine.

keywords: conversion, Islam, Ukraine, Ukrainian Muslims, European Islam 

Conversion to Islam in the West has been a growing phenomenon for the past three 
decades. Despite the predominance of various negative stereotypes about this religion, it 
has been attracting more and more individuals of Christian background both in Europe 
and the USA. While in the 1990s this issue was still discussed more as an exotic personal 
preference or an outlier, after the September 11, 2001 terrorist attacks conversion of 
Westerners to Islam turned into a question of particular significance. Moreover, in some 
European countries such converts became perceived as a distinct security risk due to ge-
neral lack of proper religious knowledge and, thus, a higher possibility of their radicalisa-
tion by Islamist preachers. 

With the onset of a religious revival in Ukraine in the 1990s and the emergence of 
several Islamic organisations, conversion to Islam became a more common religious 
choice for Ukrainians as well. Initially, this phenomenon attracted no attention of scholars 
or the media due to a relatively small number of converts and also due to the fact that the 
overwhelming majority of them were stereotypically attributed to the cases of Ukrainian 
women marrying foreigners from Muslim countries. However, the general tendencies of 
the past two decades have demonstrated that this view oversimplifies the situation and 
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ignores some potentially significant shifts in the religious self-perception of Ukrainians. 
In particular, it can be argued that the growing number of male Ukrainian converts (which 
includes several scholars of Islam and academic researchers in other fields) provides a 
range of interesting cases for understanding the phenomenon. Some of the Ukrainian con-
verts, both male and female, have also come to play visible roles in the public activities 
of Islamic organisations, becoming mediators in the interaction between Muslim commu-
nities and Ukrainian society at large. Taking this into account, this paper aims to lay the 
foundation for the further analysis of conversion to Islam among Ukrainians by tracing 
the religious and social aspects of this process reflected in the currently available conver-
sion accounts.

Until the 1990s, the subject of conversion to Islam had been an issue of special in-
terest mostly for historians who studied the Arab Conquests and Islamisation of the Near 
East from the 7th c. onwards [Bulliet 1979; Levtzion 1979]. However, the demographic 
shifts in many western societies in the late 20th century which featured several waves of 
migration of the Muslim population from the Middle East and subsequent emergence of 
active Islamic centres increased academic interest in this phenomenon on the part of so-
ciologists and anthropologists, studying religious conversion in Western Europe and the 
USA. One of the driving factors of this interest was a realisation that native European 
Muslims no longer represented only marginal individuals from high intellectual circles, 
but important social actors capable of forging new framework of relations between Mus-
lim communities and European societies.

From the early 1990s onwards, a number of scholars have explored conversion to Is-
lam in the West from different theoretical and methodological perspectives. However, 
only some of these studies have offered a broad overview of this process [Hermansen 
1999; Hermansen 2014; Bowen 2015]. Instead, the majority of monographs and research 
papers have focused on the peculiar features of conversion, characteristic of specific Eu-
ropean countries or regions. For instance, one of the first attempts to analyse conversion 
to Islam in the USA was undertaken by Larry Poston in 1992 [Poston 1992, 158–180] in 
conjunction with his study of the basic strategies employed by various Islamic groups and 
preachers for attracting new followers of non-Muslim background. Although Poston’s 
methodology and conclusions have been strongly questioned by later scholars [Roald 
2004], his observations regarding the conversion accounts published in the second half of 
the 20th century provide a number of important vantage points for the further analysis of 
the topic.

A more substantial study of conversion to Islam in the USA from a sociological per-
spective was offered by Patrick Bowen [Bowen 2015, 259–272]. In stark contrast to Pos-
ton, who based his generalisations on narratives derived from various daʻwa materials, 
Bowen conducted a number of in-depth interviews with converts from different regions 
of the USA. Based on contemporary and historical cases, he also singled out the most 
characteristic traits of American converts. 

In turn, various overviews of conversion to Islam in Western Europe can be found in 
several extensive case studies, focused on specific countries with significant Muslim po-
pulations. Of special interests in this respect are the books by Ali Köse [Köse 1996] and 
Kate Zebiri [Zebiri 2008] which explore the social background and worldviews of con-
temporary Muslim converts in Great Britain. In particular, in one of the biggest studies of 
the kind, Köse conducted interviews with 70 British converts of various age groups. 
Based on his findings, Köse came to the conclusion that the primary driving force for 
choosing Islam for them was a strong protest against the growing over-secularisation of 
British society which, from the converts’ point of view, was dramatically exacerbated by 
the church’s inadequate willingness to make compromises in the spheres of public mora-
lity [Köse 1996, 189–195; Köse 1999]. While Zebiri’s study used a smaller sample, she 
also stressed the role of disillusionment with Western values and morality among the 
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British converts [Zebiri 2008, 248–253]. An important advantage of her book is the focus 
on exploring the converts’ new identities, including their views on the current develop-
ments in Islam, global geopolitics and such practices as wearing hijab as a marker of reli-
gious identity.

Another extensive study of European converts to Islam was conducted by Roald in 
three Scandinavian countries [Roald 2004]. The major significance of this research pro-
ject stems from its attention to the visible role of the new Muslims of Scandinavian back-
ground in overcoming negative stereotypes about Islamic teaching and also their activities 
as de facto mediators between the ethnic Muslim immigrants and the local population in 
Denmark, Sweden and Norway. Roald also argued that the growing rate of conversions 
could lead to gradual emergence of local European versions of Islam. Other important 
contributions to the topic of Islamic conversions in this region are the research articles of 
Sultan [Sultan 1999] and Jensen [Jensen 2006].

There are numerous similar studies concerning other European countries which point 
to the importance of the issue in the framework of general research on European Islam. 
In the German context, the process of conversion to Islam was extensively analysed by 
Wohlrab-Sahr [Wohlrab-Sahr 1996, 1999a, 1999b, 2006]. El-Hourani Setta offers a pre-
liminary study of Swiss converts [Setta 1999], trying to delineate typical scenarios of 
such a religious choice in contemporary Switzerland in connection to the discussion of 
the threats presented by militant Islam. The works of Allievi and Daynes explore the pro-
cess of conversion to Islam in France [Allievi 2000; Daynes 1999]. It is worth noting that 
in his articles Allievi made an attempt to theorise conversion to Islam among Europeans 
as a special type of conversion in the sociology of religion [Allievi 1999, 2000].

While male European and American converts to Islam have been typically studied 
only as part of mixed samples, special attention in academic literature has been devoted 
to the experiences of female converts. This imbalance can be partially explained by the 
widespread view that women constitute an overwhelming majority of new Muslim Wes-
terners due to the basic dynamics of interreligious or interracial marriages. In this area, 
the most significant contributions to the subject have been published by Mansson [Mans-
son 2002], Guimond [Guimond 2017] and Nieuwkerk [Nieuwkerk 2006, 2014].

In sum, there is a wealth of studies that provide a solid theoretical and methodological 
foundation for a similar analysis of conversion to Islam in other cultural contexts, such as 
that of Eastern Europe, where general secularisation tendencies often coexist with a 
strong intertwining of religious and national identities. In this regard, although the social 
status and theological agendas of Islamic organisations in Ukraine have been the subject 
of close scrutiny by several scholars [Bogomolov et al. 2006; Yaqubovych 2010; Yarosh 
and Brylov 2011; Bogomolov 2015], conversion to Islam among Ukrainians so far has 
been a neglected area of research – a gap which the present study shall try to remedy by 
offering several preliminary observations on the traits of Ukrainian converts.

theoretical framework. The theoretical framework employed in this paper for the 
analysis of converts’ interviews and narratives is based upon Lofland and Skonovd’s 
ideas about the six major modes of religious conversion: intellectual, affectional, experi-
mental, mystical, revivalistic and coercive [Lofland and Skonovd 1981]. While in reality 
they are often intertwined, each of these modes emphasises certain motives or circum-
stances which accompany an individual’s turning to religion. Of primary interest for this 
study are the intellectual, affectional, experimental, and mystical modes as most relevant 
to the situation in the post-Soviet religious market of Ukraine. 

According to Lofland and Skonovd, the intellectual mode begins with “reconnais-
sance”, or “individual, private investigation of possible ‘new grounds of being’, alternate 
theodicies, personal fulfillment, etc. by reading books, watching television, attending lec-
tures” [Lofland and Skonovd 1981, 376]. They argue that individuals who take this path 
often convert themselves in isolation and without experience of life or interaction with 
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the respective religious community [Lofland and Skonovd 1981, 376]. By contrast, the 
affectional mode of conversion is directly or indirectly linked to “personal attachments or 
strong liking for practicing believers” [Lofland and Skonovd 1981, 379–380].

In contrast to these two types, the experimental mode appears to be a preliminary stage 
before actual conversion; during this stage potential converts try to behave like devotees 
of the religion of their choice and participate in collective practices or activities of the 
group without making a formal or final commitment [Lofland and Skonovd 1981, 378–
379]. On the one hand, this mode may reflect “situational adjustment” [Lofland and 
Skonovd 1981, 379] which reaches its peak in full transition after a period of gradual 
adaptation. On the other hand, in some cases this mode may concern other types of “ex-
perimentation”, such as an attempt at immersion in a new cultural milieu for professional 
or psychological reasons which are unrelated directly to religious search per se. It is in-
teresting to note that the experimental aspect is widely used by religious organisations as 
a strategy of attracting new followers. In such cases, potential converts are invited to 
various religious gatherings or occasions which may evoke positive emotions or create 
personal experiences, facilitating further interest and eventual conversion.

Finally, the mystical mode is described by Lofland and Skonovd in a deliberately 
vague fashion in order to classify situations where converts report experiencing some-
thing that “cannot be expressed in logical and coherent terms” [Lofland and Skonovd 
1981, 377]. In the most straightforward cases, this type can be detected in those accounts 
where individuals link their conversion to involvement of some supernatural forces or 
unexplainable events which predetermined their affiliation to a specific religion. 

There are numerous other sociological and psychological theories designed by scho-
lars for defining the precise meaning or the stages of the process of religious conversion. 
These, however, cannot be properly elaborated on and employed in this preliminary study 
of the Ukrainian situation. One of such important ideas that require additional testing 
with longitude research is the influence of social and cultural environment on the long-
term status of native Ukrainian converts. In this respect, as Peter Berger argues, “the 
individual who wishes to convert, and (more importantly) to ‘stay converted’, must engi-
neer his social life in accordance with this purpose” [Berger 1969, 50]. He asserts that in 
order to secure his religious choice, a convert “must dissociate himself from those indi-
viduals or groups that constituted the plausibility structure of his past religious reality, 
and associate himself all the more intensively and (if possible) exclusively with those 
who serve to maintain his new one” [Berger 1969, 51]. While these assumptions are plau-
sible enough, it is also logical to argue that in some cases, instead of severing all ties with 
their previous environment, converts may try to preserve their circle of communication 
by convincing relatives or friends that the new religion offers a better or more effective 
plausibility structure (i.e. by converting their immediate surroundings in order to avoid a 
clash of plausibility structures). This issue is crucial for understanding the dynamics of 
personal relationships of the new Ukrainian Muslims and the impact of their conversion 
on interaction with colleagues, spouses, parents and children. Another factor of this 
analysis is determining whether traditional Orthodox Christianity – undermined by de-
cades of the Soviet atheist period – can offer adequate plausibility structures which would 
effectively deter Ukrainians from converting to other religions.

Conversion to islam in Ukraine. As is the case with many Western societies, the 
overall number of converts to Islam in Ukraine remains unknown; neither it is possible to 
trace the dynamics of this process in the past three decades. However, the available con-
version accounts demonstrate that individuals who have made the decision to embrace 
Islamic teaching and lifestyle come from different regions of the country as well as from 
a variety of religious, cultural and professional backgrounds, including business, juris-
prudence and manual labour. 
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The primary source material for this study comes from 13 unstructured in-depth inter-
views (male – 8, female – 5) conducted as a pilot in February and March of 2011. At the 
time of the interviews, the majority of respondents (except for one) lived permanently in 
Kyiv or nearby towns. The converts were selected using snowballing and convenience 
sampling in an Islamic centre. Along with this, for the purposes of this preliminary analy-
sis, I used a number of conversion accounts published either in Ukrainian mainstream 
media or on the internet resources of various Islamic organisations. Some of these ac-
counts constitute fully fledged interviews; others are brief narratives or short media re-
ports which mention only general description of the individual’s path to conversion. The 
majority of such media accounts (18 out of 25 cases) belong to female converts. On the 
one hand, this discrepancy helps improve the gender balance of the sample. On the other 
hand, however, it reflects a much higher level of attention given to female converts in 
both secular and religious media of Ukraine which can be attributed to the fact that con-
version to Islam is predominantly seen as a female phenomenon. Another factor that may 
come into play is that for women conversion to Islam has more palpable social repercus-
sions, such as the obligation of wearing a headscarf (hijab) in public.

The majority of females in my sample converted to Islam at the age 16–24. However, 
in the two most recent cases of “intellectual conversion” which, according to the media 
reports, happened in small villages the female converts were of a more mature age (one 
of them was 42). The age of conversion for males varies more significantly; the youngest 
convert of the sample turned to Islam at 19 and the oldest at 39.

Based on the accounts included in this study, several major aspects of conversion to 
Islam in Ukraine can be singled out. Some of them overlap with the general tendencies 
found in the USA and Western Europe; others, however, reflect the specifics of the social 
milieu of post-Soviet Eastern Europe where the revival of Orthodoxy and other confes-
sions coexists with the inertia of the Soviet atheistic past which, among other things, 
manifests itself in the low level of practiced religiosity and diffusion of religious identity.     

In the first place, it is noteworthy that only in four cases out of twenty three female 
conversions fall under the category of Ukrainian women marrying a foreigner from a pre-
dominantly Muslim country. Two of these conversions are reported to have happened 
several months after the marriages took place. Neither of these female converts in ques-
tion mentioned any prior religious interests, but underscored that they converted of their 
own initiative, following a positive experience of immersion in Islamic culture and with-
out any pressure from their Muslim spouses. In the other two cases, conversions occurred 
sometime before marriage as a consequence of intense religious discussions with the fu-
ture husbands. Both women were young highly observant Christians from religious fami-
lies, separated from their traditional “structures of plausibility” after moving to a different 
city to study at a university. They did retrospectively report some degree of dissatisfac-
tion with certain aspects of Christianity which could have predisposed them to conver-
sion, but mentioned no actual spiritual search or intellectual curiosity in Islam or other 
religious traditions before encountering Muslim students. 

On the opposite side of the gender divide, there are also two cases of what may be 
termed as “affectional conversion” in which Ukrainian males converted under the in-
fluence of their Ukrainian wives who, in turn, came to embracing Islam in the course of 
their individual intellectual or spiritual quests. In one of them, the husband reported his 
prior personal interest in finding a suitable religious tradition. However, his final move 
was evidently determined by the religious choice of his wife and took the form of an ex-
perimental mode where religious practice precedes formal affiliation. For instance, he 
stated: “My faith emerged during Ramadan. My wife began fasting. I grew interested 
from a physiological point of view, even though I was not yet a Muslim. So I started 
fasting myself and then converted to make things right. [Fasting] did play a role in my 
conversion, I do not know why”.
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In another case which happened in a small rural village in the Cherkasy region the 
element of affectional conversion was even more pronounced. After a Ukrainian woman 
learnt about the Quran on the Internet and converted to Islam, her husband followed suit, 
describing his motives as follows: “One day I came home and she simply placed me be-
fore the fact that she had converted to Islam. I love my family, I love my kids. I think that 
God is the same everywhere. With the garden and the house, we own sixty hundred 
square meters of land together”.

There is also one case of the opposite scenario in which the wife decided to switch to 
Islam following her Ukrainian husband’s conversion. Likewise, only in one case out of 
thirty eight in the sample conversion led to breakup of marriage. Despite the change of 
religion, Ukrainian converts stayed in a relationship with their partners who did not dis-
play intentions to switch to Islam in a long term perspective. Reactions to conversion 
from other family members varied significantly, ranging from broadly supportive to ex-
plicitly hostile. While only a few converts in this sample described substantial deteriora-
tion of relations with their close relatives, subsequent conversion of parents and siblings 
under the influence of new Ukrainian Muslims were also rare. In one notable case of the 
latter situation, conversion of a young Ukrainian woman from a highly religious Chris-
tian family was followed by the conversions of her mother, younger sister as well as 
several other siblings.   

Thus while the actual motives of conversion are often open to interpretation, the afore-
mentioned cases concerning marriage and family relationships generally fall under the 
category of Lofland and Skonovd’s affectional mode. The elements of this mode can 
manifest themselves in other forms as well, playing a substantial part in the conversion 
cases which are rooted in individual spiritual quests, unfolding over a significant period 
of time. For example, it is frequently reported by female converts that they were first 
brought to a mosque or introduced to Islam and Islamic lifestyle by their close female 
Muslim friends or acquaintances. In some of them, female Muslims act as positive role 
models inspiring interest and attraction to Islam as a religion. This type of formation of 
affectional bonds can be viewed as an effective way of indirect daʻwa, along with lessons 
of Arabic in Islamic centres and organising such cultural occasions as “Day of hijab” 
which introduce potential converts to the cultural and personal advantages of belonging 
to a Muslim community. 

In the majority of the male accounts, the intellectual mode appears to be the predomi-
nant one while affectional elements or contact with carriers of Islamic identity play most-
ly a subsidiary role. Another important issue that differentiates male Ukrainian converts 
from female converts is a set of motives which describe conversion to Islam as an instru-
ment of moral reform or overcoming existential crisis. In this regard, several respondents 
reported feeling despondent as a result of personal troubles or deeply dissatisfied with 
leading a dissipate way of life prior to conversion. Consequently, in their narratives these 
converts put a special emphasis on Islam as a source of moral values which helps deal 
with drinking or other harmful behaviour.

While male accounts are generally devoid of mystical elements, the latter are highly 
pronounced in some female narratives of conversion. For example, such mystical ele-
ments can be dreams that either point the individual in the direction of Islam or serve as a 
final incentive for converting. For instance, in one account of a former practicing Ortho-
dox Christian, her initial religious search and acquaintance with Islam were triggered by 
a personal tragedy, namely the death of her highly religious mother. While being in doubt 
regarding the future repercussions of her conversion to Islam, the convert had a dream 
which cured her indecision: “I prayed and asked God to grant me wisdom and guide me. 
Was it the right move [to convert to Islam]? What would my mother say? This was very 
important to me. Then I saw a dream that my mother when she was already sick (she had 
cancer) came with my father to Kyiv. We went to the doctor and he said that the situation 
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was bad. After that we entered a room, a huge room, and I heard very loud and beautiful 
male voice reciting in Arabic: ‘Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim’. When I woke up I was 
overwhelmed. I realised that the room from my dream was a mosque”. It should be men-
tioned though that at that time the convert presumably worked as a teacher at a school su-
pervised by an Islamic organisation and thus was to a certain degree exposed to a Muslim 
environment. 

Another female convert reported that she had a dream in which she saw the first name 
and surname of the person who was supposed to introduce her to Islam. She stated: “...This 
dream ended with a man taking me by my hand and leading me into a room with a win-
dow which filled the room with light white as milk... After this dream, I felt as if I did not 
fully wake up. My body left that dream but I stayed in it with my thoughts and my heart. 
I opened Facebook because I thought I had heard that surname from somewhere and I 
found this person among my friends”.While the conversion account does not provide the 
full story, this person turned out to be a Muslim who guided the woman through the phases 
of learning about Islam and eventually encouraged her conversion. 

Another aspect which stands out in the available accounts is that for many female con-
verts initial attraction to Islam emerged as a result of dispelling traditional stereotypes 
about the subjugated status of women under sharia law. In other words, overcoming 
strongly negative popular views and learning the Islamic perspective on the state of af-
fairs arguably served as a factor of forming an opposite attitude to Islam which, in com-
bination with other personal incentives, brought women closer to embracing it as a 
religious choice. It is also noteworthy that, in contrast to some male Ukrainian converts, 
female converts did not report any conflict between their newly adopted Islamic identity 
and general national identity as ethnic Ukrainians. 

As such, disappointment with Christianity does not figure prominently in the conver-
sion accounts as a predominant feature of the Ukrainians’ path to Islam. Only eight of the 
converts (three men and five women) in the current sample reported being a practicing 
devotee of an Orthodox church or other Christian confession at a certain point in their 
lives. Some of them, possibly retrospectively, recall dissatisfaction with some aspects of 
Christian teaching or traditions even before they embarked upon the religious quest and 
had a chance to familiarise themselves with Islam. Other respondents mention that they 
were driven away from Orthodoxy at some point by negative experiences of interaction 
with the clergy (such as observing a drunken priest during religious services).

Summarising this brief overview, one can argue that in many cases Lofland and Sko-
novd’s classification can be of only limited use for understanding and explaining expe-
riences of native Ukrainian converts. To be properly employed, it may require a lot of 
speculative assumptions which would fill various gaps in conversion narratives. More of-
ten than not, the different modes closely intertwine and appear as stages of a single con-
version process which happens over a significant period of time. In this regard, the 
intellectual mode – which manifests itself in individual religious or spiritual search – 
seems to be a common denominator of the majority of the narratives analysed. However, 
in order to lead to full commitment it might need a trigger in the form of affectional 
bonds or a positive cultural experience in the community. Similarly, the experimental 
mode may be seen as merely an intermediary stage which simplifies a de facto semi-
forced transition into the new religious universe of discourse, already adopted by the 
marital partner. In such cases, conversion – typically framed in the narrative as a free per-
sonal choice resulting from an individual’s own quest – might happen as an attempt to 
secure the stability of the relationship. In other cases where the experimental mode is 
combined with the intellectual mode conversion may be only a temporary phase which 
does not lead to permanent commitment. 

Conclusion. This paper has provided several preliminary observations regarding the 
process of conversion to Islam in Ukraine which can be used as vantage points for the 
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further analysis of this complex and multifaceted phenomenon beyond popular stereo-
types. For one thing, Ukrainian converts come from different cultural, religious and pro-
fessional backgrounds. In this regard, due to developments in modern technology and 
social media, conversions to Islam happen both in large cities with active Islamic centres 
and in small rural areas without any Muslim presence. For some individuals, conversion 
constitutes the summit of a prolonged religious quest for the truth about God; for others 
it becomes an outcome of general intellectual curiosity about Islamic history or culture. 
Furthermore, while in some cases female conversions are still intricately linked to mar-
riages with foreigners from predominantly Muslim countries, these situations also in-
volve other important facets, such as spiritual crisis, intellectual exploration or mystical 
experience. In other words, these cases can be properly categorised as religious conver-
sions, rather than simply cultural adaptation or embracing Islamic lifestyle for the sake of 
maintaining marital status. On the opposite side of the spectrum, even though cases of 
conversion to Islam among men are arguably not as common, they offer important in-
sights regarding the dynamics of religious choices of Ukrainians and the potential emer-
gence of local Islam as a distinct phenomenon. These and other dimensions merit a more 
in-depth analysis of conversion to Islam in Ukraine in the context of the new socio-politi-
cal and religious situation in the country after the annexation of Crimea and the outburst 
of the Russian-Ukrainian conflict.
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Д. В. Шестопалець
НаверНеННя в іслам в УкраїНі: попередНі спостережеННя

Після початку релігійного відродження в Україні у 90-х роках та виникнення кількох іс-
ламських організацій перехід до ісламу став більш доступним релігійним вибором для ба-
гатьох українців. Ця стаття пропонує кілька попередніх спостережень, які мають на меті 
вийти за межі традиційних стереотипів щодо ключових гендерних та ідеологічних аспектів 
цього процесу. Джерельна база дослідження включає тринадцять неструктурованих гли-
бинних інтерв’ю, проведених автором у 2011 році, а також ряд останніх конверсійних ак-
каунтів, опублікованих українськими ЗМІ та ісламськими релігійними веб-ресурсами. Те-
оретична база, що була використана для аналізу цих даних, включає схему Лофленда та 
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Сконовда, яка окреслює шість основних шляхів до прийняття певної релігії. У результаті 
дослідження наративів новонавернених, стаття демонструє, що навернення в іслам в Україні 
є складним і багатогранним явищем. Через розвиток сучасних технологій та соціальних ме-
реж цей процес відбувається не лише у великих містах із діючими ісламськими центрами, а 
й у невеликих сільських районах без будь-якої присутності мусульман. Крім того, хоча для 
деяких жінок конверсії прямо або безпосередньо пов’язані зі шлюбами з іноземцями з му-
сульманських країн, більшість випадків також містять інші важливі аспекти, такі як духо-
вний пошук, культурне занурення або навіть містичний досвід. З іншого боку, хоча випадки 
переходу в іслам серед українських чоловіків, відповідно до загальних уявлень, є менш по-
ширеними, вони, тим не менш, вказують на важливі зсуви в динаміці релігійного вибору 
українців, а також на можливу появу українського ісламу як окремого явища. Ці та інші пи-
тання заслуговують на подальший детальний аналіз навернення до ісламу в Україні.

ключові слова: іслам, навернення в іслам, Україна, українські мусульмани, європей-
ський іслам

Д. В. Шестопалец
обращеНие в ислам в УкраиНе: предварительНые НаблюдеНия
С началом религиозного возрождения в Украине в 90-х годах и возникновением не-

скольких исламских организаций обращение в ислам стало более доступным религиозным 
выбором для многих украинцев. Эта статья предлагает несколько предварительных на-
блюдений, которые ставят перед собой цель вывести исследование темы за пределы тра-
диционных стереотипов относительно ключевых гендерных и идеологических аспектов 
этого процесса. База источников этого исследования включает тринадцать неструктуриро-
ванных глубинных интервью, проведенных автором в 2011 году, а также ряд последних 
конверсионных историй, опубликованных украинскими СМИ и исламскими религиозными 
веб-ресурсами. Теоретическая база, использованная для анализа этих данных, включает 
схему Лофленда и Сконовда, которая определяет шесть основных путей к принятию той 
или иной религии. В результате исследования нарративов новообращенных, статья демон-
стрирует, что обращение в ислам в Украине является сложным и многогранным явлением. 
В силу развития современных технологий и социальных сетей этот процесс происходит не 
только в больших городах с действующими исламскими центрами, но и в небольших сель-
ских районах без какого-либо присутствия мусульман. Кроме того, хотя для некоторых жен-
щин конверсии прямо или косвенно связаны с браком с иностранцами из мусульманских 
стран, большинство таких случаев содержит другие важные аспекты, такие как духовный 
поиск, культурное погружение или даже мистический опыт. С другой стороны, хотя случаи 
перехода в ислам среди украинских мужчин, по общим представлениям, менее распростра-
нены, они, тем не менее, указывают на важные сдвиги в динамике религиозного выбора 
украинцев, а также на возможное появление украинского ислама как отдельного явления. 
Эти и другие вопросы обращения в ислам в Украине заслуживают дальнейшего детального 
анализа.

ключевые слова: ислам, обращение в ислам, Украина, украинские мусульмане, евро-
пейский ислам
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The article deals with the integration of Vietnamese science into the global scientific commu-
nity in a scientometric aspect. In the course of the study, we have seen that Vietnamese scientists 
are actively involved in the integration process, in particular in the field of presenting their research 
in international scientometric databases. It is shown that international integration of science is sup-
ported at the state policy level both in the form of directives and in the form of financial support 
for research. A comparative study of WoS and Scopus international scientometric databases, as 
well as the regional ACI database and the national V-CitationGate, has determined that the level 
of Vietnamese scientific journals in these databases is currently low. Regarding the indexing of 
scientific publications by Vietnamese researchers, there is an annual increase in Vietnamese 
articles in the international WoS and Scopus databases. Vietnam has the highest trend of increasing 
the number of articles in these bases in the region. It is determined that the reasons for the in-
crease are directives for applicants for academic degrees and academic titles, requirements of 
employers of science and education, various types of incentives, requirements of grantors, partici-
pation in international projects and cooperation with foreign colleagues. It is found that sciento-
metric measurements of labor productivity are used not only in Vietnam’s scientific institutions, 
but also actively involved in universities, which strengthen their position not only as educational 
but also as scientific centers. It is revealed that the educational institutions that have the most pub-
lications in international science databases are the Vietnam Academy of Science and Technology 
and the largest Vietnamese universities. Regarding to the distribution of publications by the fields 
of knowledge, the science are leading by a large margin, and the amount of the art and humanities 
among the Vietnamese publications still is very few.

Keywords: academic journals, academic publications, ASEAN Citation Index, field of 
science, NAFOSTED, scientometric database, scientometry, Scopus, Vietnam, Vietnam Citation 
Gateway, Web of Science

Міжнародна інтеграція в’єтнаМської науки:
наукоМетричний аспект
В. А. Мусійчук

вступ. Наука відіграє важливу роль у розвитку держави. В економіці знань голов-
ну роль відіграють знання, у порівнянні з роллю природних ресурсів, матеріальної 
бази та фізичної праці. Підвищення якості знань та розвиток науки є базою для 
зростання інтелектуального потенціалу держави. В’єтнам протягом багатьох років 
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демонструє зростання економічних показників, і важливим підґрунтям для цього є 
програми розвитку людських ресурсів, освіти та науки. Зокрема, влада В’єтнаму 
ставить амбіційні плани до 2020 року розвинути науку та технології до рівня пе-
редових країн АСЕАН, а до 2030 року здобути провідні світові позиції в окремих 
галузях знань. Розвиток науки і технологій визначається провідною державною 
політикою, найважливішим рушієм сучасного розвитку продуктивних сил, еконо-
міки знань, підвищення продуктивності, якості, ефективності та конкурентоспро-
можності економіки, охорони довкілля, забезпечення національної безпеки [Báo 
cáo… 2016].

Міжнародна інтеграція є обов’язковою вимогою для сучасної науки. Реальність 
наукової діяльності у В’єтнамі, особливо приблизно за останні десять років, пока-
зує багато ініціатив як уряду, так і наукових та вищих навчальних закладів у спробі 
прискорити рівень міжнародної інтеграції в наукові дослідження. Переважна біль-
шість цих ініціатив полягає в застосуванні (обов’язковому чи заохоченому) міжна-
родних індексів журналів, як-от Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) або 
Scopus, як основи для оцінки наукової діяльності. Наприклад, для здобувачів науко-
вого ступеня доктора філософії, а також для їхніх наукових керівників необхідною 
умовою успішного захисту Міністерство освіти і навчання В’єтнаму визначило 
наявність обов’язкових публікацій у закордонних виданнях, зокрема тих, що індек-
суються в наукометричних базах Web of Science та Scopus [Quy chế… 2017]. Канди-
дати на звання професора та доцента також повинні мати міжнародні публікації у 
Web of Science (WoS) і Scopus [Quyết định… 2018].

У внутрішніх положеннях багатьох вищих навчальних закладів і наукових уста-
нов визначаються премії за статті, опубліковані в журналах під індексом WoS та 
Scopus. Також наявність публікацій у наукометрично індексованих виданнях є пе-
ревагою при прийнятті на роботу в освітній або науковий заклад. При підписанні 
трудового контракту для науково-педагогічних працівників встановлюються вимо-
ги щодо кількості та норми якості обов’язкових публікацій у журналах WoS та 
Scopus, а при перевищенні норми встановлюється винагорода. 

Отже, державна політика В’єтнаму заохочує до оприлюднення результатів нау-
кової діяльності в міжнародному форматі. Це стимулює вчених не лише публікува-
тися за кордоном, а й інтегруватися у світове наукове товариство. З цією метою і 
в’єтнамські організації, що випускають наукові журнали, також намагаються потра-
пити до міжнародних наукометричних баз даних.

в’єтнамські журнали в міжнародних бібліографічних базах даних. Серед баз 
наукового цитування у В’єтнамі найчастіше йдеться мова про Web of Science та 
Scopus. До баз Web of Science наразі включено три в’єтнамських журнали з біоло-
гічних наук – Birdlife International Vietnam Programme Conservation Report, Tap Chi 
Sinh Hoc, Vietnamese Journal of Primatology, ще чотири видання занесені в лист 
очікування реєстрації (ESCI): один журнал з біомедицини – Biomedical Research 
and Therapy, один з матеріалознавства – Journal of Science-Advanced Materials and 
Devices – та два з математики – Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica 
Vietnamica. До бази даних Scopus наразі входять лише два в’єтнамські журнали з 
біомедицини – Biomedical Research and Therapy, Progress in Stem Cell – та два з ма--
тематики – Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica Vietnamica.

Серед регіональних баз даних можна виділити індекс цитування АСЕАН (ASEAN 
Citation Index – ACI), який містить бібліографічні дані та інформацію про цитуван--
ня наукових журналів країн АСЕАН, серед яких і В’єтнам. Для залучення до цього 
індексу журнал має задовольняти певні вимоги. Наразі лише шість в’єтнамських 
журналів входять до наукометричної бази АСЕАН, два з яких з економічних наук 
(Journal of Economic Development, Journal of Economics and Development), один – з 
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медицини (Biomedical Research and Therapy), один – із природничих наук (Vietnam 
Journal of Earth Sciences), два – широкої науково-технічної тематики (Dalat Univer--
sity Journal of Science, Vietnam Journal of Science and Technology). 

Однією з поширених тенденцій у галузі наукометрії є створення національних 
індексів наукового цитування, які збирають відомості про публікації та цитування в 
межах певної країни. У В’єтнамі було зроблено спробу створити власну бібліоме-
тричну базу даних Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate), яка мала б стати як 
спільною базою для в’єтнамських наукових публікацій, так і осередком інформації 
про наукові здобутки В’єтнаму, наукометричного аналізу, оцінки і новаторства. База 
функціонує з 2016 року, однак дотепер наповнення її досить скромне. Для входжен-
ня до цієї бази в’єтнамському науковому журналу необхідно лише заповнити заявку 
та відповідати мінімальним технічним вимогам (зокрема мати сайт та електронні 
варіанти статей). Незважаючи на це, розділ, який акумулює інформацію стосовно 
наукових видань, містить усього 66 найменувань журналів (із близько 350 наукових 
журналів, що функціонують у В’єтнамі зараз [за: Xếp hạng… 2019]). Наукометрич-
ні показники на ресурсі V-CitationGate представлені деякими підрахунками щодо 
кількості статей та кількості загальних цитувань.

Бібліометрія в’єтнамських публікацій. У В’єтнамі, за даними ЮНЕСКО за 
2017 р., 672 науковці на 1 млн населення [Adams 2019, 4]. Для оцінки їхньої діяль-
ності застосовують показники наукометричного аналізу, зокрема подання результа-
тів наукових досліджень у міжнародно визнаних журналах. Враховуючи згадані 
вище формальні вимоги до науково-педагогічних працівників у В’єтнамі щодо за-
рубіжних публікацій, кількість публікацій в’єтнамських науковців у виданнях, ін-
дексованих у міжнародних наукометричних базах, щороку зростає, що можна поба-
чити на графіку:

Рис 1. Кількість наукових статей в’єтнамських авторів
у WoS та Scopus (1999–2018 рр.)

Загальна кількість публікацій в’єтнамських авторів за 20 років (1999–2018 рр.) у 
Web of Science становить 34148, у Scopus – 51748. Кількість індексованих публіка-
цій в’єтнамських авторів зросла уп’ятеро з 2009 р. і має тенденцію до подальшого 
зростання. Згідно з доповіддю Інституту наукової інформації, В’єтнам показав най-
швидші темпи росту в регіоні [Adams 2019, 5].
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таблиця 1. кількість публікацій в’єтнамських авторів
у WoS та Scopus (1999–2018 рр.) і відсоток приросту щорічно

рік публі-
кації

WoS Scopus

Кількість 
статей

Тенденція збільшення/ 
зменшення щороку, %

Кількість 
статей

Тенденція збільшення/ 
зменшення щороку, %

2018 6179 29,48 8837 33,81

2017 4772 17,80 6604 12,58

2016 4051 25,96 5866 29,49

2015 3216 22,75 4530 11,27

2014 2620 12,93 4071 7,87

2013 2320 27,19 3774 19,24

2012 1824 24,00 3165 30,89

2011 1471 9,78 2418 10,11

2010 1340 29,72 2196 24,49

2009 1033 4,55 1764 15,60

2008 988 24,91 1526 31,67

2007 791 17,88 1159 16,02

2006 671 14,51 999 16,43

2005 586 27,67 858 20,00

2004 459 -6,90 715 7,84

2003 493 34,33 663 47,99

2002 367 -1,87 448 2,99

2001 374 16,15 435 8,21

2000 322 18,82 402 8,06

1999 271 372

З таблиці видно, що темпи зростання представлення в’єтнамських вчених у 
міжнародних індексованих виданнях в обох базах мають спільну тенденцію. У ті 
самі роки бачимо тенденцію збільшення приросту. Два роки (2002 та 2004 рр.) з 
від’ємними показниками у WoS також мають невеликий приріст у Scopus. А в пев-
ні роки є тенденція особливо високого зростання в обох базах, що, імовірно, свід-
чить про певні державні директиви щодо цього. Наприклад, 2003 р. (приріст на 
більш ніж 34 % у WoS та майже на 50 % у Scopus) – це рік створення державного 
фонду фінансування наукових досліджень NAFOSTED; 2018 р. (приріст на близь-
ко 30 % у WoS та майже на 34 % у Scopus) – це рік впровадження нових вимог до 
надання вчених звань.

Індекс цитування АСЕАН зараховує статті, починаючи з 2013 року. Загалом у 
ньому індексовано 507 статей в’єтнамських авторів (за період 2013–2017 рр.). В’єт-
намський індекс цитування веде облік статей із 2006 року, станом на початок 
2019 року загалом індексовано 40985 статей.
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Рис 2. Кількість публікацій в’єтнамських авторів в індексі цитування АСЕАН (ACI)
(2013–2017 рр.) та в’єтнамському індексі цитування (V-CitationGate) (2006–2018 рр.)

Як видно з графіка, у цих базах іде тенденція на зростання від початку наповне-
ння бази, але найближчі два-три роки спостерігається тенденція зменшення актив-
ності наповнення цих баз.

галузі знань. За останні роки в базі Scopus найбільше зростання кількості 
в’єтнамських публікацій засвідчено у галузях інжинірингу та комп’ютерних техно-
логій (від 258 і 262 публікацій у 2008 р. до 2468 і 1847 публікацій у 2018 р. відпо-
відно). З 2008 року також активне зростання спостерігається в медицині, математи-
ці, фізиці та астрономії, матеріалознавстві, сільськогосподарських та біологічних 
науках [Country rankings…].

Рис 3. Розподіл публікацій в’єтнамських авторів у WoS 
за галузями наук (1999–2018 рр.) [Research area]

На рисунку показані 10 найбільш представлених в’єтнамськими авторами галу-
зей наук у WoS. Чільне місце посідають серед них фізика, математика та інжині-
ринг, що дають майже 13 %, 12 % та 12 % відповідно від усіх в’єтнамських статей.
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Співвідношення публікацій у природничих науках та соціогуманітарних не на 
користь останніх. Із 42 тис. в’єтнамських публікацій, проіндексованих у Scopus за 
останнє десятиліття (2009–2018 рр.), лише 2 тис. припадає на соціогуманітарні нау-
ки [Phạm and Vu 2019, 12]. Серед десятки найпопулярніших галузей наук з-поміж 
в’єтнамських авторів у WoS також немає жодної гуманітарної галузі. На жаль, ін-
декс ACI не дає можливості відсортувати публікації за галузями знань. А от розпо-
діл за галузями знань у V-CitationGate можна побачити на діаграмі нижче:

Рис 4. Розподіл публікацій в’єтнамських авторів у V-CitationGate 
за галузями наук (2006–2019 рр.)

Як бачимо, в усіх бібліографічних базах даних в’єтнамська гуманітаристика знач-
но відстає за кількістю індексованих публікацій від природничих та технічних наук.

організації. У наукометричних базах даних є можливість відсортувати публікації 
за установами, до яких належать автори публікацій. Це дає змогу простежити, до-
слідники з яких організацій мають найбільшу активність у міжнародних публікаціях.

Рис 5. Розподіл публікацій в’єтнамських авторів у WoS за організаціями (1999–2018 рр.) 
[Organization name]
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На рисунку 5 показано 10 найактивніших освітніх та наукових установ В’єтнаму, 
співробітники яких мають найбільше публікацій в індексованих виданнях WoS. На 
першому місці – В’єтнамська академія наук і технологій, яка дає майже 9 % від усіх 
наукових статей в’єтнамських авторів у WoS. Університет імені Тон Дик Тханга та 
В’єтнамський національний університет дають по 6,5 % кожен, Оксфордський уні-
верситет (в’єтнамська філія) та Ханойський університет наук і технологій – трохи 
більше 4 % кожен.

Схожі показники активності в’єтнамських установ і в базі Scopus. Найбільше пу-
блікацій протягом тривалого періоду мають В’єтнамська академія наук і технологій, 
В’єтнамський національний університет, Ханойський університет наук і технологій, 
Університет імені Тон Дик Тханга. Однак якщо брати до уваги тенденцію останніх 
років, то приблизно з 2017 р. в цих установах спостерігається спад міжнародної пу-
блікаційної активності. Натомість у тих же 2017 та 2018 рр. у Scopus починають 
друкуватися дослідники з в’єтнамських організацій, які за короткий проміжок часу 
випередили колишніх лідерів у рейтинговому списку організацій Scopus (у якому 
обліковується не лише публікаційна активність). Це такі інституції, як Госпіталь 
тропічних хвороб (1-ше місце в рейтингу в’єтнамських організацій та 500-те в за-
гальному рейтингу), Національний госпіталь тропічних хвороб (2-ге місце в рей-
тингу в’єтнамських організацій та 525-те в загальному рейтингу), Клінічно-дослід-
ницьке об’єднання Оксфордського університету (3-тє місце в рейтингу в’єтнамських 
організацій та 558-ме в загальному рейтингу) [за: Scimago Institutions Rankings 
2019]. За цим рейтингом у 2019 році В’єтнамська академія наук і технологій посі-
дає 4-те місце серед в’єтнамських інституцій та 701-ше – у загальному рейтингу.

Більша міжнародна публікаційна активність певної установи може свідчити про 
налагоджену систему заохочень для науковців. Наприклад, у В’єтнамському націо-
нальному університеті головним розпорядником коштів фонду заохочень науковців 
є Клуб учених університету (англійською мовою ця структура іменує себе як VNU 
Scientist Links, скорочено – VSL), який функціонує з 2013 року. Клуб має на меті 
налагодити зв’язки між в’єтнамськими ученими, аспірантами, магістрантами та 
студентами, які займаються науковими дослідженнями у В’єтнамському національ-
ному університеті, проводити різні семінари та освітні програми для підвищення 
наукової компетенції молодих учених, а також фінансово заохочувати науковців, 
які мають публікації в журналах, індексованих у наукових базах цитування Web of 
Science або Scopus.

За розподілом організацій у в’єтнамській базі V-CitationGate найпродуктивнішим 
є Університет м. Хюе (1428 статей), далі приблизно нарівні йдуть Економічний уні-
верситет м. Хошиміна (754 статті) та В’єтнамська академія наук і технологій (728 ста-
тей), на четвертому місці В’єтнамський національний університет (482 статті), ре-
шта установ не долають поріг у 400 статей. Викликає подив, що в національному 
індексі на перших позиціях виявилися два регіональних університети, а не устано-
ви національного рівня. Це можна пояснити хорошою роботою університетів у на-
прямку діджиталізації. Обидва університети мають власні електронні репозиторії 
публікацій співробітників. Тож усі публікації установи обліковуються індексом 
V-CitationGate, незалежно від того, чи є електронна версія в наукового журналу або 
видавництва, у якому опублікована робота. Відставання в цьому плані В’єтнамської 
академії наук і технологій пояснюється відсутністю або неналежною наповненістю 
вебсайтів у багатьох наукових установ та наукових видань академії.

Фінансувальні агенції. Відсоток ВВП на дослідження і розвиток, за даними 
ЮНЕСКО за 2017 р. у В’єтнамі становить 0,44 [Adams 2019, 4]. Крім того, наукові 
дослідження фінансують різними фондами. Найбільший державний фонд для під-
тримки фундаментальних наук у В’єтнамі – це Державний фонд розвитку науки і 
технологій (NAFOSTED). NAFOSTED був створений у 2003 році наказом уряду 
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СРВ, однак фактично розпочав свою діяльність із 2008 року. Метою фонду є ство-
рення сприятливого дослідницького середовища відповідно до міжнародних стан-
дартів для поліпшення національних науково-дослідних можливостей, включаючи 
підвищення якості досліджень та розробок науково-технічних ресурсів високого 
рівня. Наукова оцінка тем у фонді проходить через Раду з питань науки та техноло-
гій і незалежних консультантів відповідно до міжнародних стандартів. NAFOSTED 
проводить конкурс грантів двічі на рік для фундаментальних наук у галузі природ-
ничих та технічних, соціальних та гуманітарних наук. Використання міжнародних 
індексів, як-от WoS і Scopus, є одним із найважливіших критеріїв для прийняття 
теми. Отже, на грантову допомогу NAFOSTED можуть подаватися будь-які науков-
ці, незалежно від віку та установи. Однак наявність публікацій у наукометричних 
базах є суворою вимогою фонду. Тож не дивно, що відсоток міжнародних публіка-
цій у рамках тем, фінансованих NAFOSTED, зростає швидкими темпами. Зокрема 
у WoS відсоток статей, профінансованих грантами NAFOSTED, становить більш 
ніж 13 % (за період 1999–2018 рр.).

Рис. 6. Розподіл публікацій в’єтнамських авторів у WoS 
за фінансувальними агенціями (1999–2018 рр.) [Funding Agency]

Тоді як математика, фізика, матеріалознавство дали велику кількість публікацій 
за допомогою фінансування науково-дослідних тем NAFOSTED, такі галузі, як ме-
дицина або біологія, потребують великих капіталовкладень, тому досі залежать від  
міжнародної співпраці. Саме тому на рис. 6 ми бачимо багато іноземних фондів, які 
підтримують міжнародні проекти з в’єтнамською участю. 

Більша частина публікацій в’єтнамських авторів, індексованих у міжнародних 
наукометричних базах даних, написані у співавторстві з іноземними науковцями – 
близько 77 % [Manh 2015, 1]. З одного боку, це показує інтегрованість в’єтнамських 
дослідників у світову науку, з другого – може вказувати на складність та малодос-
тупність опублікування в міжнародних виданнях індивідуальних результатів дослі-
джень, а також на залежність від іноземних грантів. Найбільше у В’єтнаму проектів 
міжнародної співпраці з Японією, за нею йдуть США, Франція, Південна Корея та 
Великобританія [Manh 2015; Nguyen et al. 2017]. Математика – єдиний напрям, де 
частка внутрішнього виробництва є більшою, ніж міжнародна. Найбільший сегмент 
співпраці – біологія та сільське господарство, у яких 80–90 % опублікованих робіт 
передбачають міждержавне співробітництво. Що стосується суспільних наук у В’єт-
намі, то дослідження на вибірці 410 в’єтнамських науковців, які мають міжнародні 
публікації у Scopus протягом 2008–2017 років, показало, що понад 90 % гуманітаріїв 
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опублікували хоча б одну спільно написану статтю (індексовану в Scopus) і вони 
працювали у співпраці в середньому 13 разів [Ho at al. 2017].

висновки. У сучасних вимірах глобалізації наука не може стояти осторонь цьо-
го процесу. Загальною світовою тенденцією є інтеграція національних наукових 
шкіл до світової наукової спільноти. Під час дослідження ми побачили, що в’єтнам-
ська наука також активно долучається до цього процесу, зокрема в царині представ-
лення своїх досліджень у міжнародних наукометричних базах. Показано, що між-
народна інтеграція науки підтримується на рівні державної політики як у вигляді 
директив, так і у формі фінансової підтримки досліджень. На основі зіставного до-
слідження міжнародних наукометричних баз даних WoS і Scopus, а також регіо-
нальної бази ACI та національної V-CitationGate визначено, що рівень присутності 
в’єтнамських наукових журналів у цих базах наразі досить низький. Навіть у націо-
нальній базі даних індексується всього близько 19 % усіх наявних журналів. Щодо 
індексації наукових публікацій в’єтнамських дослідників, то відзначено щорічний 
високий приріст в’єтнамських статей у міжнародних базах даних WoS і Scopus. 
В’єтнам показує найбільшу тенденцію збільшення кількості статей у цих базах у 
регіоні. Визначено, що причинами приросту є директиви для здобувачів наукових 
ступенів та вчених звань, вимоги працедавців науково-освітньої галузі, різні види 
заохочень, вимоги грантодавців, участь у міжнародних проектах та співпраця з іно-
земними колегами.

З’ясовано, що наукометричні вимірювання продуктивності праці застосовуються 
не лише в наукових установах В’єтнаму, а й активно залучаються в університетах, 
які зміцнюють свої позиції і як освітні, і як наукові центри. Виявлено, що науково-
освітні установи, які мають найбільше публікацій у міжнародних наукометричних 
базах даних, – це академія наук і технологій та найбільші в’єтнамські університети. 
Завдяки облаштованому репозиторію власних публікацій на чільне місце у націо-
нальній базі даних потрапили два регіональних університети.

Щодо розподілу публікацій за галузями знань, то з великим відривом лідирують 
точні та природничі науки, а частка соціогуманітарних наук серед в’єтнамських пу-
блікацій дуже скромна.

Загалом, з погляду наукометричних показників інтеграція в’єтнамської науки у 
світову проходить досить активно, однак неоднорідно в різних галузях та інсти-
туціях.
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В. А. Мусійчук 
Міжнародна інтеграція в’єтнамської науки: наукометричний аспект

Стаття присвячена розгляду питання інтеграції в’єтнамської науки до світової наукової 
спільноти в наукометричному аспекті. Під час дослідження ми побачили, що в’єтнамські 
вчені активно долучаються до інтеграційного процесу, зокрема в царині представлення 
своїх досліджень у міжнародних наукометричних базах. Показано, що міжнародна інтегра-
ція науки підтримується на рівні державної політики як у вигляді директив, так і у формі 
фінансової підтримки досліджень. На основі зіставного дослідження міжнародних наукоме-
тричних баз даних WoS і Scopus, а також регіональної бази ACI та національної V-CitationGate 
визначено, що рівень присутності в’єтнамських наукових журналів у цих базах наразі до-
сить низький. Щодо індексації наукових публікацій в’єтнамських дослідників, то відзначено 
щорічний високий приріст в’єтнамських статей у міжнародних базах даних WoS і Scopus. 
В’єтнам показує найвищу тенденцію збільшення кількості статей у цих базах у регіоні. 
Виявлено, що науково-освітні установи, які мають найбільше публікацій у міжнародних 
наукометричних базах даних, це В’єтнамська академія наук і технологій та найбільші в’єт-
намські університети. Щодо розподілу публікацій за галузями знань, то з великим відривом 
лідирують точні та природничі науки, а частка соціогуманітарних наук серед в’єтнамських 
публікацій дуже скромна.

ключові слова: В’єтнам, галузі наук, наукові журнали, наукові публікації, наукометрич-
на база даних, наукометрія, ASEAN Citation Index, NAFOSTED, Scopus, Vietnam Citation 
Gateway, Web of Science
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В. А. Мусийчук
Международная интеграция вьетнамской науки:

наукометрический аспект
Статья посвящена рассмотрению вопроса интеграции вьетнамской науки в мировое 

научное сообщество в наукометрическом аспекте. В ходе исследования мы увидели, что 
вьетнамские ученые активно приобщаются к интеграционному процессу, в частности в об-
ласти представления своих исследований в международных наукометрических базах. Пока-
зано, что международная интеграция науки поддерживается на уровне государственной по-
литики как в виде директив, так и в форме финансовой поддержки исследований. На основе 
сопоставительного исследования международных наукометрических баз данных WoS и 
Scopus, а также региональной базы ACI и национальной V-CitationGate определено, что 
уровень присутствия вьетнамских научных журналов в этих базах пока достаточно низкий. 
Что касается индексации научных публикаций вьетнамских исследователей, то отмечен 
ежегодный высокий прирост вьетнамских статей в международных базах данных WoS и 
Scopus. Вьетнам показывает наивысшую тенденцию увеличения количества статей в этих 
базах в регионе. Выявлено, что научно-образовательные учреждения, которые имеют наи-
большее число публикаций в международных наукометрических базах данных, это Вьет-
намская академия наук и технологий и крупнейшие вьетнамские университеты. Что касается 
распределения публикаций по отраслям знаний, то с большим отрывом лидируют точные и 
естественные науки, а доля социогуманитарных наук среди вьетнамских публикаций очень 
скромная.

ключевые слова: Вьетнам, наукометрическая база данных, наукометрия, научные жур-
налы, научные публикации, отрасли наук, ASEAN Citation Index, NAFOSTED, Scopus, 
Vietnam Citation Gateway, Web of Science
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This publication presents the Ukrainian translation of the eighth and ninth chapters of Bhaga-
vadgita, composed perhaps in the 1st or 2nd century CE that is the most famous Hindu Scripture.

The eighth chapter is titled Yoga of the Imperishable Brahman. The chapter begins with an ex-
planation of a few terms used in the last two verses of the previous chapter. The following verses 
are devoted to the theme of the liberation of а soul from the bondage of matter. A reader’s atten-
tion is drawn to death as the culmination of everyone’s life, because “whatsoever state of being 
one thinks of while leaving the body at the end, to that alone one attains.” Therefore, one must fo-
cus on the Supreme. 

The four verses briefly describe the yogic technique of meditation and restraining prana or vi-
tal air. The chapter explains that all material worlds, even the world of god Brahma belong to the 
realm of reincarnation, but one who has reached Krishna’s Supreme Abode will never again be 
subjected to rebirth in the material world which is transient and the abode of sorrow.

The ninth chapter is titled The Yoga of Regal Science and Royal Secret. This chapter is dedi-
cated to the glories of Krishna. People should worship Him, because He is the receptacle of the 
Universe, its father and mother, the way, the master, the witness, the refuge, the friend, the source 
and end of the world, death and immortality, being and non-being.

The concepts and realities considered in these chapters are explained by the translator in notes, 
with quotations from the Mahabharata, as well as by citing the Rigveda, Vedanta Sutras, Yoga 
Sutras, Laws of Manu, Samkhya Karika, Upanishads and other classical texts of Hinduism.

Keywords: Bhagavadgita, Hinduism, India, Mahabharata, meditation, religion, Sanskrit, 
translation, yoga

БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 8–9 /
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ 

Продовжуємо публікацію перекладу найвідомішої священної книги індусів – 
“Бгаґавадґіти”. Цей номер журналу містить глави 8–9, які перекладалася із сан-
скритського тексту критичного видання шостої книги “Магабгарати”1 [The Ma--
habharata… 1947]. (Глави 1–7 див. у попередніх номерах журналу). Інші фрагменти 
“Магабгарати”, процитовані в примітках, перекладалися з відкоректованого сан-
скритського тексту, який теж базується на цьому виданні2. Санскритська терміноло-
гія передана згідно з рекомендаціями, викладеними в статті “Практична транскрип-
ція санскритських власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 2018]. 

Восьма й дев’ята глави глави написані переважно віршовим розміром шлока 
(śloka; два рядки по шістнадцять складів, розділених цезурою навпіл), однак вірші 
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8.9–11, 8.28, 9.20–21 складені розміром тріштубг (triṣṭubh; чотири рядки з одинад-
цяти складів).

У восьмої глави є альтернативна назва: tāraka-brahma-yoga (“Рятівна йоґа Браг-
мана”, чи “Йоґа Брагмана-спасителя”). Слово brahman, утворене від кореня bṛh/brah 
(“зростати, гладшати, дужчати”), у Ведах вживалося для позначення молитви або 
емоції, що йде із серця людини до бога, а також енергії, якою насичені ведійські 
гімни3. Але в ті часи, коли складалася “Бгаґавадґіта”, це слово вже дістало значення 
“Дух, абсолют”. На пізнання Брагмана скеровані зусилля брагманів (духовенства): 
“Брагмани, котрі перебувають у лоні (yoni) Брагмана, знають, що Вище Знання – це 
Брагман” (Магабгарата 14.47.1). 

Починається восьма глава з пояснення термінів, що прозвучали у двох останніх 
віршах попередньої глави (тобто ці терміни є незрозумілими не лише для сучасного 
українського читача – їх не дуже розуміли й індійські сучасники авторів “Бгаґавад-
ґіти”). Чотири з них містять префікс adhi- (“над-”), який утворює іменники й при-
кметники зі значенням високого ступеня або перевищення ознаки. Інше значення 
слів, що починаються з adhi, – “те, що стосується”. Таким чином, адгібгута (adhib-
hūta), адгідайва (adhidaiva), адгіяджня (adhiyajña), адг’ятма (adhyātma) можуть 
означати відповідно “вище буття”, “вище Божество” (чи “вища Божественність”), 
“вища офіра”, “вищий Атман”. Але, з другого боку, їх можна розуміти також як 
позначення певних категорій: того, що стосується існування; того, що стосується 
божеств; того, що стосується офіри; того, що пов’язане з Атманом. З означень, 
сформульованих Кришною, привертають увагу два. “Вищою офірою” (adhiyajña) 
Кришна проголошує себе. Це не викликає особливого здивування, оскільки Криш-
на ототожнюється з богом Вішну, якого пурани нерідко називають іменем Яджня 
(yajña). А от адг’ятмою Кришна дещо несподівано називає свабгаву. В інших міс-
цях “Бгаґавадґіти” слово sva-bhāva вживається в значенні “своя [власна] натура”, 
тобто характер, звичка. Однак тут цей термін треба розуміти в іншому сенсі – “са-
мосуще”, тобто дух, який “приводить до появи різних станів буття істот” (bhuta-
bhāva + udbhava-kara). Вочевидь, саме співзвучність bhāva та udbhava надихнула 
авторів “Бгаґавадґіти” на це туманне формулювання, яке класики індуїзму тлума-
чать по-різному (див. примітку до відповідного вірша).

Вірші 5–14 присвячені іншій темі – вивільненню душі з лабетів матерії. Увага 
звертається на кульмінаційний момент життя кожного: на смерть, оскільки “про 
який би стан буття не пам’ятала людина в останній час, вона, полишаючи тіло, саме 
того стану досягає”. Тому треба зосередитися на Вищій Духовній Сутності, яку 
Кришна тут ототожнює із собою непрямо – просто перед віршем 8, у якому припи-
сані постійні роздуми про Вищого Божественного Пурушу (Дух), вірш 7 наказує 
ввірити розум та інтелект Кришні.

Вірші 9–10, 12–13 “стисло” (saṃgraheṇa) описують йоґічну техніку зосереджен-
ня розуму й стримування прани (“енергії життя”). Хто зможе в момент смерті пере-
бувати в такому стані, той, полишивши тіло, досягає Вищої Мети. Але досягти її 
непросто – “легко” це дається хіба що “постійно зосередженому йоґу” (якого ста-
вить у приклад вірш 14), котрий “завжди, не відволікаючись свідомістю, постійно 
думає” про Кришну.

Вірші 15–21 пояснюють, що всі матеріальні світи, навіть світ Брагми, творця 
Всесвіту, належать до сфери перевтілень. Так само як людина народжується, живе, 
помирає та народжується знову, Всесвіт виникає, існує, руйнується та знову відро-
джується. Однак є вічне Невиявлене Буття, Вища Обитель Кришни. І той, хто по-
трапить до неї, вже не буде змушений народжуватися в “тлінній юдолі страждань”. 
А шлях до вічного життя торується лише “безоглядною відданістю” Богу.

З вірша 23 починає викладатися давнє (ще з часів Вед) вчення про два посмерт-
них шляхи душі: світлий і темний. Йоґи, які пішли першим шляхом, не повертаються 
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на землю, тоді як другий шлях урешті-решт приводить душу назад. Але нові часи 
породжують нові вчення4, тому останні два вірші восьмої глави просто наголошують, 
що треба бути зосередженим йоґом, бо йоґ “перевершує вказаний плід вивчення 
Вед… та досягає первинної Вищої Обителі”. 

Назва дев’ятої глави в деяких виданнях коротша: “Йоґа царственої таїни” (rāja-
guhya-yoga). Починається вона з попередження, що далі буде повідане “найтаєм-
ніше знання”, і названа умова його засвоєння: треба бути “неглумливим”, бо люди, 
які не мають віри у вчення Кришни, “повертаються на шлях сансари й смерті”. У 
чому ж полягає це вчення? Кришна проголошується вмістилищем Усесвіту; усі іс-
тоти перебувають у Кришні. Саме в Кришну входять усі істоти після кінця світу, і 
саме він знову відроджує їх при сотворінні нового Всесвіту. Утім, робить він це не 
сам – цим непанським ділом під наглядом Кришни займається матеріальна природа 
(prakṛti). Для читачів, не позбавлених скепсису, у середину дев’ятої глави вставлені 
вірші 9.11–12, де сказано, що зневажають Кришну лише дýрні, підвладні бісівській, 
демонській природі; їхні надії, справи й знання марні. Натомість “великі душі”, 
певна річ, шанують Кришну, завжди прославляючи його і вклоняючись йому.

У вірші 16 Кришна ототожнює себе зі складовими компонентами церемонії вог-
няної офіри. Далі він називає себе батьком і матір’ю Усесвіту, шляхом, повелите-
лем, паном, свідком, притулком, другом, джерелом і кінцем світу, смертю і безсмер-
тям, буттям і небуттям. Саме Кришна зігріває світ, утримує чи посилає дощ. Також 
Кришна ототожнює себе з “Риґведою”, “Самаведою” і “Яджурведою”. 

Там, де зайшла мова про Веди, адепти культу Кришни ніяк не могли оминути 
увагою конкурентів – прихильників ведійського ритуалізму. На відміну від буддиз-
му, кришнаїзм формально не відкидає авторитет Вед, тому у віршах 20–21 “знавці 
трьох Вед, які п’ють сому”, політкоректно названі “очищеними від гріхів”. Однак 
вони “просять про рай”, тому, насолодившись після смерті райським світом і вичер-
павши свої заслуги, повертаються у світ смертних; таким чином, вони в підсумку 
дістають лише “народження і смерть”.

У вірші 22 Кришна запевняє, що дбає про своїх шанувальників. Та й шануваль-
ники інших богів насправді теж поклоняються Кришні (бо він Вище Божество), але 
роблять це опосередковано, не так, як треба, і тому не виходять із круговерті наро-
джень і смертей. Ті, хто шанує богів, ідуть після смерті до богів, хто шанує помер-
лих предків, ідуть до предків, хто офірує духам, ідуть до духів, а хто поклоняється 
Кришні, потрапляє до нього.

Вірш 26 описує максимально спрощений ритуал поклоніння Кришні: йому мож-
на підносити просто листок, квітку, плід або воду. Важливо лише мати релігійну 
відданість (bhakti). І взагалі, Кришні треба присвячувати все, що робиш, їси, офі-
руєш священному вогню і даруєш, усю свою аскезу. Так людина позбувається кар-
ми й приходить до Кришни.

Вірші 29–33 підбадьорюють людину, яка вирішила поклонятися Кришні, адже 
хоча він ставиться до всіх істот без упередження, однак каже про тих, хто з відда-
ністю поклоняється йому: “Вони – у Мені, і Я теж у них”. І якщо з безоглядною 
відданістю поклоняється Кришні навіть хтось із найгіршою поведінкою, він швид-
ко стає праведником і дістає Вічний Супокій. Це стосується навіть таких “друго-
рядних” представників соціуму, як низькородні особи, жінки, працівники, не кажучи 
вже про брагманів, бгактів і мудрих правителів. Тому, “потрапивши в цей невічний, 
безрадісний світ”, треба поклонятися Кришні.

У повній відповідності із законами риторики дев’ята глава закінчується закли-
ком і обіцянкою: “Думай про Мене, стань Моїм бгактом, офіруй Мені, схиляйся 
переді Мною! Маючи Мене за Вищу Мету, зосередившись на ній, прийдеш до 
Мене”.
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ГЛАВА 8: ЙОҐА НЕВМИРУЩОГО5 БРАГМАНА
Арджуна сказав: 
1 – Пурушоттамо6, що це за Брагман? Що таке адг’ятма? Що таке дія? Що назва-

но адгібгутою і що називається адгідайвою?
2 Мадгусудано7, хто такий Адгіяджня і як Він перебуває тут у тілі? І як у смерт-

ний час пізнаю́ть Тебе ті, хто володіє собою?
Господь сказав:
3 – Брагман – це Вище8 Невмируще. Адг’ятмою називають свабгаву9, що приво-

дить до появи різних станів буття10 істот. Сотворіння називається дією11.
4 Адгібгута – тлінне існування, пуруша12 – адгідайва, а Адгіяджня тут – Я13 в ті-

лах істот14, о найкращий із втілених15. 
5 І хто вмирає, пам’ятаючи в останній час про Мене, той, залишивши тіло, вхо-

дить у Моє буття16. У цьому немає сумніву.
6 І, Каунтеє17, про який би стан буття не пам’ятала людина в останній [час], вона, 

полишаючи тіло, саме того стану досягає, завжди занурена в думки про нього18.
7 Тому повсякчас пам’ятай про Мене і – бийся19. Ввіривши Мені розум та інте-

лект20, ти, безсумнівно, прийдеш до Мене.
8 Партхо21, хто із зосередженою практикою йоґи22 свідомістю, яка не відволі-

кається23 ні на що, постійно думає про Вищого Божественного Пурушу, той іде до 
Нього24.

9 Мудрого25, Прадавнього, Повелителя, Того, хто менший за атом26 і чий образ 
незбагненний, Хранителя27 Всесвіту, Сонцебарвного, Позамежного пітьмі хто 
пам’ятає

10 під час смерті28 нерухомим розумом, зосередженим релігійною відданістю, і 
правильно направляє силою йоґи прану в міжбрів’я29, той приходить до цього Ви-
щого Божественного Пуруші30. 

11 Стисло розповім тобі про те31, що знавці Вед називають Невмирущим, у що 
входять вільні від пристрастей32 подвижники, прагнучи чого дотримуються 
брагмачар’ї.

12 Зачинивши всі брами-[чуття], зосередивши розум у серці, утримуючи прану в 
голові, перебуваючи в йоґічній концентрації33, 

13 той, хто полишає тіло, пам’ятаючи Мене й промовляючи односкладову [ман-
тру] Ом, [уособлення] Брагмана, іде до Найвищої Мети.

14 Партхо, Я легкодосяжний для постійно зосередженого йоґа, який завжди, не 
відволікаючись свідомістю, постійно думає про Мене.

15 Прийшовши до Мене, великі душі, які досягли найвищої досконалості, біль-
ше не народяться в тлінній юдолі страждань.

16 Арджуно, усі світи, починаючи з обителі Брагми, належать до сфери перевті-
лень, але, Каунтеє, ті, хто прийшли до Мене, не народжуються більше. 

17 Хто знає день Брагми34, що триває тисячу юґ35, і ніч, що триває тисячу юґ, ті 
люди знають день і ніч36. 

18 З невиявленого всі вияви виникають із приходом дня; з приходом ночі вони 
розчиняються37 в тому, що зветься невиявленим38.

19 Партхо, уся ця сукупність істот, котрі народжуються знову й знову, мимоволі39 
розчиняється з приходом ночі, а з приходом дня виникає знову40. 

20 Але вищим за це невиявлене є інше Невиявлене Буття41 – вічне, яке не припи-
няється навіть із загибеллю всіх істот42.

21 Про нього, названого Невмирущим Невиявленим, говорять як про Найвищу 
Мету43. Те [місце], досягнувши якого не повертаються44, – Моя Вища Обитель45.

22 Партхо, цей Вищий Пуруша, у якому перебувають усі істоти та яким усе це 
пронизане46, досягається лише безоглядною відданістю47.
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23 Але [є] час, коли йоґи, ідучи з тіла, ідуть без повернення, та [інший час] – 
[який приводить] до повернення48. О найкращий з нащадків Бгарати, повідаю про 
той [та інший] час.

24 Вогонь, світло, день, два тижні, коли місяць зростає, шість місяців руху сонця 
на північ49 – залишаючи тіло в таких обставинах, люди, які пізнали Брагман, дося-
гають Брагмана50. 

25 Дим, ніч і два тижні, коли місяць спадає, шість місяців руху сонця на пів-
день – у таких обставинах йоґ, діставши місячне світло, повертається51.

26 Ці два шляхи Всесвіту, світлий і темний, вважаються вічними. Одним ідуть 
до неповернення, а іншим повертаються знов.

27 Партхо, знаючи ці шляхи52, йоґ не оманюється53. Тому, Арджуно, завжди будь 
зосередженим у йозі54.

28 Пізнавши все це, йоґ перевершує вказаний чистий плід вивчення Вед, офіри, 
аскетизму й роздачі дарунків55 та досягає первинної Вищої Обителі56.

ГЛАВА 9 ЙОҐА ЦАРСТВЕНОЇ ТАЇНИ Й ЦАРСТВЕНОГО ЗНАННЯ 
Господь сказав: 
1 – Тепер розповім тобі, неглумливому57, про це найтаємніше58 знання з розпіз-

нанням59, осягнувши яке60 звільнишся від зла61.
2 Це вищий очисник62, царствена таїна, царствене знання, яке осягається безпо-

середнім досвідом і відповідає дгармі; воно легко здійснюване й вічне.
3 Парантапо63, люди, які не мають віри64 в цю дгарму, не дійшовши до Мене65, 

повертаються66 на шлях сансари й смерті67. 
4 Мною, у невиявленій формі, пронизаний увесь цей68 Усесвіт. Усі істоти перебу-

вають у Мені, а Я не перебуваю в них69.
5 І все ж істоти не перебувають у Мені. Видь Мою всевладну йоґу!70 І не перебу-

ває в істотах Мій Атман, що забезпечує буття [всіх] істот, які з’явилися завдяки 
йому.

6 Знай71: як сильний вітер, що носиться всюди, залишається завжди в просторі, 
так усі істоти перебувають у Мені72.

7 Каунтеє, на кінець калпи73 усі істоти входять у Мою природу74, а на початку 
[наступної] калпи Я знову відроджую їх. 

8 Утверджуючи свою природу75, Я знову й знову відтворюю усю цю сукупність 
істот – не з їхньої волі76, волею природи77.

9 І, Дгананджає78, ці дії не зв’язують79 Мене; [Я] залишаюся відстороненим, 
неприв’язаним80 до цих дій.

10 Під Моїм наглядом природа породжує [все], що рухається, і [все] нерухоме81. 
Каунтеє, з цієї причини крутиться світ.

11 Дýрні, які не знають Мого вищого буття82 як Великого Володаря істот, знева-
жають Мене, [коли бачать Мене] в людській подобі.

12 Підвладні бісівській83, демонській84 природі, що вводить в оману, нерозумні 
[люди] – ті, чиї надії марні, справи марні, марні знання. 

13 Але, Партхо, великі душі85, які знайшли опору86 в божественній природі, по-
клоняються Мені, не відволікаючись87 розумом, знаючи Вічне Першоджерело істот.

14 Завжди прославляючи Мене, вклоняючись [Мені], цілеспрямовані, тверді в 
обітницях88, постійно зосереджені89, вони поклоняються Мені з релігійною відда-
ністю.

15 Також інші, які офірують за допомогою “офіри знання”90, теж поклоняються 
Мені, всюдилицьому91, різноманітно [представленому] єдністю і роздільністю92.

16 Я ритуал, Я офіра, Я підношення предкам93, Я лікарська рослина, Я мантра94, 
Я топлене масло, Я вогонь, Я те, що згорає у священному вогні.
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17 Я батько95 цього Всесвіту, мати, хранитель96, праотець, об’єкт пізнання, очис-
ник, склад Ом97, “Риґведа”, “Самаведа” та “Яджурведа”98, 

18 шлях, повелитель, пан, свідок99, обитель, притулок, друг; [Я] джерело й кі-
нець світу100, [його] місцеперебування і вмістилище, нетлінне сім’я101.

19 Арджуно, Я грію; Я утримую і посилаю дощ; Я смерть і безсмертя, буття і не-
буття102. 

20 Очищені від гріхів знавці трьох [Вед]103, які п’ють сому104, поклоняючись 
Мені офірою, просять про рай. Досягши чистого світу Індри105, вони дістають на 
небі райські усолоди богів.

21 Насолодившись тим просторим райським світом і вичерпавши свої заслуги106, 
вони повертаються у світ смертних. Так прихильники трьох Вед, прагнучи [здій-
снення] бажань107, знаходять народження і смерть108.

22 Я дбаю про статок109 тих завжди зосереджених людей, які поклоняються Мені, 
не відволікаючись у медитації ні на що.

23 Каунтеє, навіть ті бгакти, які з вірою поклоняються іншим божествам, теж 
шанують Мене – [але] не за правилами110.

24 Воістину, Я – Господь, який насолоджується всіма офірами111. Однак ці [люди] 
насправді не знають Мене112 й тому падають113.

25 Ті, хто шанує богів114, ідуть до богів, хто шанує [померлих] предків, ідуть до 
предків115, хто офірує духам, ідуть до духів, хто поклоняється Мені, ідуть до Ме-
не116. 

26 Якщо чиста душа підносить Мені з релігійною відданістю листок117, квітку, 
плід або воду, Я приймаю цей дарунок відданості118.

27 Каунтеє, [усе], що робиш, їси, офіруєш священному вогню і даруєш, усю 
свою аскезу – [усе] це роби як підношення Мені.

28 Так, зосередивши розум йоґою зречення [світу], звільнишся від добрих і по-
ганих119 плодів [діяльності]; вільний від пут карми120, прийдеш до Мене121.

29 Я однаковий до всіх істот122, немає для Мене ні ненависного, ані дорогого, але 
хто з відданістю поклоняється Мені123, ті – у Мені, і Я теж у них.

30 Якщо навіть хтось із найгіршою поведінкою поклоняється Мені з безогляд-
ною відданістю, його слід вважати благочестивим, бо його рішення правильне124.

31 Він швидко стає праведником і дістає Вічний Супокій. Каунтеє, знай125: Мій 
бгакт не пропадає126.

32 Партхо, ті, хто знайшов опору в Мені, хай навіть низькородні, жінки, вайш’ї і 
шюдри, ідуть до Вищої Мети127. 

33 Тим паче – чисті брагмани, бгакти й царствені мудреці128. [Тому], потрапивши 
в цей невічний, безрадісний світ, поклоняйся Мені.

34 Думай про Мене, стань Моїм бгактом, офіруй Мені, схиляйся переді Мною. 
Маючи Мене за Вищу Мету129, зосередившись на ній, прийдеш до Мене130.

1 Слід мати на увазі, що нумерація віршів у різних виданнях не завжди збігається: у 
критичному виданні глави розбито на вірші з двох рядків, тоді як в інших виданнях зустрі-
чаються вірші з трьох рядків або одновірш.

2 The electronic text of the Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo 
Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based 
in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s 
agreement. http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html

3 Наприклад, у “Риґведі” (2.2.10): “Ми, [о уособлення] Вогню, хочемо… молитвою (brah--
man) перевершити людей!” 

4 Прамаганса Йоґананда в коментарі до віршів (8.23–26) відверто пише: «Буквальна ін-
терпретація цих віршів – вимога, щоб йоґ помирав у денний час, у світлу половину одного 
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з тих шести місяців, коли сонце рухається на північ, – безглузда. Просвітленому йоґу… не 
потрібно звіряти пору свого відходу з неживими зірками. Споконвіку не було жодної миті, 
“несприятливої” для пробудження від сну ілюзії!» [Йогананда Прамаханса 2008]. Цю ж 
думку обстоює (в коментарі до вірша 8.25) Свамі Рамсукхдас: “Насправді істоти йдуть у 
вищі або нижчі сфери залежно від своїх дій, а не від того, помирають вони вдень чи вночі, 
у світлу чи темну половину місяця, у півріччя руху сонця на північ чи на південь. Бгакти, 
які знайшли притулок у Господі, приходять до Нього незалежно від того, коли вони помер-
ли” [Бхагавадгита 2015]. 

5 Прикметником “невмирущий” перекладено слово akṣara, яке може означати також 
“слово”, “склад”, “звук” (див. 8.13).

6 Пурушоттама (puruṣa + uttama) – “Вищий Дух”. У вірші 15.18 Кришна так пояснює 
значення цього свого імені: “Позаяк Я перевершую тлінне й вищий навіть за невмируще, у 
світі й Ведах Я відомий як Пурушоттама”. Див. також примітку до вірша 8.4.

7 Madhusūdana (“той, хто знищив [демона] Мадгу”) – ім’я Кришни.
8 Про Вище йдеться у віршах 3.19, 5.16, 8.8, 8.21, 10.12, 11.18, 13.22, 13.34, 15.6, 15.17. 
9 Свабгава (svabhāva) згадується у віршах 2.7, 17.2, 18.41–44, 18.60. Цей термін має два 

основних значення: 1) “власне єство”, тобто характер, звичка; 2) “самосуще”. У другому 
значенні термін свабгава зустрічається в низці текстів, де виступає як джерело (або одне з 
джерел) світу. Уперше свабгава згадується, вочевидь, у “Шветашватара-упанішаді”, другий 
вірш якої запитує: “Час, свабгава, необхідність (niyati), випадковість (yadṛcchā), [матеріаль-
ні] [першо]елементи – джерело [світу]? Чи Пуруша?” У дванадцятій книзі “Магабгарати” 
(12.212.9) свабгава фігурує серед головних начал світобудови: «Індрії (чуття й органи дії) 
та їхні об’єкти, свабгава, свідомість (cetanā), розум, прана й апана (різновиди “енергії жит-
тя”) і трансформація (vikāra)».

10 У вірші 7.12 Кришна сказав: “Усі стани буття… вийшли з Мене. Але Я не в них – вони 
в Мені”.

11 Поставивши після цього слова не кому, а крапку, матимемо: “Адг’ятмою називається 
свабгава. Породження (visarga), від якого виникає буття істот, відоме як дія”. У цьому ви-
падку під адг’ятмою можна розуміти “власну [духовну] природу” Атмана, а останнє речен-
ня трактують у три способи: 1) матеріальні дії людини понароджують карму, якою 
визначаються особливості наступного втілення живої істоти; 2) згідно із Шянкарою, тут 
мається на увазі обрядова дія (пор. з віршами 4.12, 6.1, 6.46), тобто поклоніння богам, які 
створили всіх мешканців Усесвіту; 3) Рамануджа, розуміючи термін visarga як “сім’яви-
порскування”, витлумачує слово karman у сенсі “робити дітей” і вказує, що той, хто прагне 
спасіння, має уникати спілкування з жінками. У віршах 14.3–4 Кришна називає “заплідню-
вальним Батьком” себе, а в 13.26 сказано, що все народжене походить від сполучення 
“поля” й “Того, хто знає поле”.

12 Пуруша – “людина”, “чоловік”, “душа”, “Дух”. У класичній санкх’ї Пуруша і пракриті 
(матерія) розуміються як два вічних начала; Пурушу, чоловічий принцип, називають без-
діяльним, але сказано, що його присутність необхідна для вияву активності жіночого прин-
ципу (пракриті). “Магабгарата” (12.203.35) наводить таку етимологію цього слова: «Увій-
шовши у святе місто (pura), що має дев’ять брам (тобто в тіло), перебуває [там] великий 
Атман, тому “містянином” (puruṣa) його називають».

13 Пор.: “Пізнавши Мене... друга всіх істот, Великого Володаря всіх світів, який приймає 
[піднесені] плоди аскези й офіри…” (Бгаґавадґіта 5.29). Див. також вірш 9.24.

14 “У виявлених смертних тілах перебуває невиявлене Безсмертне” (Магабгарата 
12.231.18a). У вірші 13.17 сказано, що Брагман “перебуває в усіх серцях”, у вірші 15.15 
Кришна каже: “Я перебуваю в серці кожного”, а у вірші 18.61 – “Господь перебуває в сер-
цях усіх істот”. 

15 Іноді шість перелічених вище категорій поділяють на три групи: 1) Бог (Брагман, Адгі-
яджня), 2) душі людей і богів (адг’ятма, адгідайва) і 3) неживе (карма, адгібгута).

16 “Спізнавши смерть, хай іде до доброї (śiva), досконалої (kṛtsna), непорушної, вічної 
Обителі (sthāna), якій не властиві занепад, народження, смерть і яку важко здобути тим, хто 
не попрацював над собою” (Магабгарата 12.305.021). Див. також 2.72, 7.30, 8.2, 8.10, 8.13, 
8.23–27.

17 Kaunteya (“син Кунті”) – ім’я Арджуни.
18 Варіант перекладу: “Саме того стану досягає, завжди спонукувана отримати його”.
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У віршах 14.14–15 сказано: “Якщо втілений помирає тоді, коли переважає саттва, то він 
досягає чистих світів тих [душ], які пізнали Найвище. Зустрівши смерть у раджасі, [люди-
на] народжується знову серед прив’язаних до діяльності, а той, хто вмирає в тамасі, наро-
джується з лона нерозумних”.

19 Бийся (yudhya) – тут ужита архаїчна форма наказового способу дієслова в активному 
стані. У класичному санскриті від кореня √yudh утворюються форми в середньому стані 
(наказовий спосіб другої особи в однині – yudhasva). Заклик битися звучить також у віршах 
2.18, 2.37, 3.30, 11.34. 

20 Складне слово mayyarpita-mano-buddhir (mayi+arpita-mano-buddhir) (“з ввіреними Мені 
розумом та інтелектом”) повторюється у вірші 12.14.

21 Pārtha (“син Притхи/Кунті”) – ім’я Арджуни.
22 Практикою йоґи – пор. з віршами 6.35, 6.44, 12.9–10, 12.12, 18.36.
23 Див. також 8.14. 
24 “Немає нічого вищого за Пурушу. Він – Мета (kāṣṭhā). Він – вищий Прихисток (gati)” 

(Катха-упанішада 1.3.11). Див. також примітку до 8.4.
25 Слово kavi означає не лише “мудрець”, а й також “провидець” і “поет”.
26 “Це мій Атман у серці – менший за рисове зерно, або ячмінне зерно, або гірчичне зер-

нятко (sarṣapa), або просяне зернятко, або зернятко курячого проса (śyāmāka-taṇḍula). Це 
мій Атман у серці – більший за землю, більший за простір між землею і небом (antarikṣa), 
більший за небо, більший за ці світи” (Чхандог’я-упанішада 3.14.3). “Те менше за атом 
(aṇu); Те більше від великих” (Магабгарата 12.231.30a).

27 В індуїзмі існує своєрідна “спеціалізація” трьох верховних божеств: збереження Всес-
віту є специфічною функцією Вішну, тоді як за сотворіння і руйнування відповідають від-
повідно Брагма й Шива. Однак у різних текстах Творцем називається кожна іпостась 
Трімурті.

28 “Хто під час смерті хоча б протягом [одного] подиху, поєднавшись з Атманом, буде 
врівноваженим (sama), той гідний безсмертя. Утримавши (saṃyamya) себе в Атмані хоча б 
на мить (nimeṣa), [він] ласкою Атмана іде до нетлінної Мети мудреців. Хто знов і знов утри-
мує пранаямою прани протягом десяти-дванадцяти [подихів], той, вийшовши тоді за межі 
двадцяти чотирьох [складових матеріального світу], маючи вже прозору свідомість (pra-
sannātman), здобуває все, чого б не побажав. Якщо з невиявленого саттва переважає – він 
стає безсмертним” (Магабгарата 14.48.2–5).

29 “Прану, апану, також удану, саману і в’яну – ці [різновиди прани] тримаючи в розумі, 
вони занурили розум у дві прани, [тобто в прану з апаною]. Встановивши [рівновагу пран], 
вони зосередили погляд на кінчику носа (nāsikāgra), нижче брів. Поступово зосередивши ті 
дві [прани] на цяточці (kuṅkuṇyā) [між брів], вони, з нерухомим тілом, занурилися в стійке 
споглядання” (Магабгарата 12.193.16–18).

З міжбрів’ям асоціюється так звана аджня-чакра, шостий (знизу) із семи невидимих 
енергетичних центрів, розташованих у тілі людини на осі хребта. У “Йоґа-сутрах” Патань-
джалі (3.29) чакри згадуються лише побіжно, а детально вони описані в більш пізніх тек-
стах.

30 В останній чверті цього вірша не 11, а 12 складів.
31 В оригіналі сказано “розповім тобі про ту паду”. Санскритське слово pada має багато 

значень, зокрема “місце”, “стан”, “слово”. “Розповім тобі стисло (saṃgraheṇa) про той склад 
(pada), який повторюється в усіх Ведах, про який каже вся аскеза, прагнучи чого дотри-
муються брагмачар’ї. Це Ом” (Катха-упанішада 1.2.15). 

Тут наявна гра слів: brahmacaryaṃ caranti (“дотримуються брагмачар’ї”).
Брагмачар’я (brahmacarya) – цнотливість, целібат; послушенство, спосіб життя цнотли-

вого учня.
32 Слово vīta-rāga (“вільний від пристрастей”) вже звучало у віршах 2.56 і 4.10.
33 У “Йоґа-сутрах” (3.1) концентрація (dhāraṇā, шоста ланка йоґи Патаньджалі) визна-

чається як “фіксація свідомості на [певному] місці”. Згідно з “Катха-упанішадою” (2.3.11), 
йоґа – “тверде стримування (dhāraṇā) чуттів”.

У “Магабгараті” (12.289.30–33, 54, 56) Бгішма звертається до Юдгіштхіри: “Почуй від 
мене, найкращий з нащадків Бгарати, про тонкі ознаки дгарани й зосередження в Атмані. 
Як зосереджений (samāhita) лучник, старанно націлившись, влучає в ціль, так, безсумнівно, 
цілком зосереджений (yukta) йоґ здобуває спасіння (mokṣa). Як піднімається сходами, не 
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відволікаючись розумом, зосереджена людина з чашею, [по вінця] наповненою олією, так, 
Партхо, старанний йоґ, залишаючись нерухомим, очистивши себе від плям [гріха], стає 
сонцеподібним… О володарю землі, тому, хто не попрацював над собою, зберігати йоґічну 
дгарану так важко, як [встояти] на гострому лезі бритви. [Але йоґу] легко встояти… Хто, 
згідно з приписами, утримує дгарану, той, Каунтеє, позбувається смерті і народження, 
страждань і насолод”.

34 Брагма – бог-творець з індуїстської Трійці Брагма-Вішну-Шива.
35 Під юґою тут розуміється мага-юґга – сукупність чотирьох юґ (у вірші 4.8 вони названі 

“епохами”). “Закони Ману” (1.67–72) містять таку калькуляцію: “У богів день і ніч – [люд-
ський] рік. Чотири тисячі років [становлять] епоху (yuga) крита; сутінки, що передують їй, 
[мають] стільки ж сотень [років], сутінки наступні – стільки ж. В інші три [епохи] з їхніми 
сутінками – попередніми й наступними – тисячі й сотні зменшуються на одиницю [в кож-
ному випадку]. Ці дванадцять тисяч [років], щойно згадані як сума чотирьох [людських] 
епох, називаються юґою богів (deva-yuga). Треба знати, що сума тисячі божественних юґ – 
один день Брагми, стільки ж – ніч”. У цифровому вираженні вищевикладене матиме такий 
вигляд: крита-юґа (її ще називають сатья-юґою) – 4000 + 400 + 400 = 4800 “років богів”; 
трета-юґа – 3000 + 300 + 300 = 3600; двапара-юґа – 2000 + 200 + 200 = 2400; калі-юґа – 
1000 + 100 + 100 = 1200. Разом – 12 000 “років богів”, помноживши які на 360 матимемо 
4 320 000 земних років. Доба Брагми – 4 320 000 х 1000 х 2 = 8 640 000 000. Помноживши 
останнє число на 360, отримуємо “рік Брагми” – 3 110 400 000 000 років. 

Так само й у “Магабгараті” (12.224.28–29): “Мудреці знають, що дванадцять тисяч років 
називано юґою богів. Тисяча таких юґ називаються днем Брагми. Стільки ж триває і ніч 
Брагми. Коли для Володаря (īśvara) настає день, з’являється Всесвіт (viśva). Під час пралаї 
(див. прим. до наступного вірша) [бог] входить у Дух (adhyātma). Після сну він [знову] про-
кидається”.

За традиційним індійським літочисленням ми живемо в калі-юзі, яка почалася 18.02.3102 
до н. е.

36 Цей вірш повторюється у дванадцятій книзі “Магабгарати” (12.224.30). Його остання 
чверть є також у схожому вірші “Законів Ману” (1.73): “Хто знає чистий (puṇya) день Браг-
ми, що завершується через тисячу юґ, і таку саму ніч, ті люди знають день і ніч”.

37 Тут ідеться про пралаю – періодичне знищення Всесвіту. “Усе, що існує, нерухоме і те, 
що рухається, яке можна бачити, усе змішається знову, коли після закінчення [мага]-юґи 
світ зруйнується. Подібно до того, як [у природі] різноманітні ознаки виявляються зі змі-
ною пір року, так і всі ті істоти [з’являються знову] на початку [наступної] [мага]-юґи. Так 
вічно обертається у світі це колесо, яке не має ні початку, ні кінця, яке спричиняє руйнуван-
ня всього, що існує” (Магабгарата 1.1.35–38). Розрізняють два види пралаї: малу й велику. 
Під час малої пралаї (яка наступає після закінчення дня Брагми, що триває 4 320 000 000 зем-
них років) Земля гине, але вищі сфери Всесвіту залишаються неушкодженими: “Під час 
кінця світу (saṃhāra-kāla) ці істоти (praja) ідуть до Брагми. Також усі сонми богів нама-
гаються здобути безсмертя у світі Брагми. При новому сотворінні світу всі істоти (jīva) пере-
міщуються у відповідні місця” (Магабгарата 12.271.51–52a). Через кожні 311 040 000 000 000 
років, коли вік Брагми добігає кінця, настає мага-пралая: весь Усесвіт переходить у невияв-
лену форму. “Спочатку земля розчиняється у воді й залишаться самий океан. Потім вода 
поглинається вогнем (jyotis), а вогонь – вітром. Вітер розчиняється в ефірі, а ефір – у розу-
мі. Розум розчиняється у виявленій [матерії], а виявлена – у невиявленій. Невиявлена [ма-
терія] входить у Пурушу” (Магабгарата 12.335.12c–14a). Пралая триває стільки, скільки іс-
нував виявлений світ, і завершується новим його сотворінням: “Сонце, місяць, земля, вода, 
вогонь, вітер, також ефір, небесні тіла, сузір’я також – усі три світи під час знищення теж 
завжди гинуть і відтворюються [потім] знов і знов” (Магабгарата 5.95.4–5).

38 “Нащадку Бгарати, істоти спочатку невиявлені, виявлені в середині [відтинку часу, об-
меженого їхньою появою і зникненням], наприкінці знову невиявлені” (Бгаґавадіта 2.28). 
“Виявлене має причину, невічне, невсюдисуще, змінне, не єдине, має опору (āśrita), згор-
тається, складається з частин (sāvayava), залежне (paratantra). Протилежне – невиявлене” 
(Санкх’я-каріка 10).

39 Слово avaśa (“мимоволі”) зустрічається також у віршах 3.5, 6.44, 9.8, 18.60.
40 Див. також вірші 9.7–8.
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41 “Але вищий за невиявлене – Пуруша: усюдисущий (vyāpaka), без ознак. Пізнавши 
Його, істота вивільняється [з лабетів майї] і досягає безсмертя” (Катха-упанішада 2.3.8).

42 “Ті, хто досяг, спираючись на це знання, уподібнення Мені, більше не народжуються, 
навіть при [новому] сотворінні світу, і не бояться його знищення” (Бгаґавадґіта 14.2).

43 Пор. з 8.13.
44 “Ті безсмертні (avyaya), пізнавши Гарí, який перебуває в собі (ātmastha), не повер-

таються [у світ смертних]. Досягши тієї Вищої Обителі, вони радіють безсмертному, не-
вмирущому” (Магабгарата 12.210.31).

45 Друге речення цього вірша повторюється у вірші 15.6. На ці вірші посилається Шян-
кара в коментарі до вірша 1.3.11 “Катха-упанішади” (див. примітку до 8.8).

46 Фраза yena sarvam idaṃ tatam (“яким усе це пронизане”) використана також у віршах 
2.17 і 18.46; слова tatam idaṃ sarvam – у 9.4; sarvam idaṃ – у 7.7, 7.13, 8.28. 

47 Про “безоглядну відданість” ідеться також у вірші 11.54.
48 “Одні повертаються, але немає повернення для мудрих (manīṣin)” (Магабгарата 

12.255.29a). Вчення про два шляхи бере початок у Ведах (див., наприклад, у “Риґведі” 
10.2.7 і 10.18.1).

49 Uttara – “більш високий” або “північний” (гірська Північ Індії вища за її південну час-
тину).

“Радже, хто помирає тоді, коли сонце на півночі, під сприятливим сузір’ям і в сприятли-
вий час (muhūrta), той добродійний (punyakṛt)” (Магабгарата 12.286.23). Згідно з “Магабга-
ратою”, смертельно поранений Бгішма вольовим зусиллям відтермінував свою смерть до 
початку півріччя “руху сонця на північ”: “На ложі зі стріл той мудрець сам призначив собі 
час відходу – коли сонце, полишивши південний шлях, перейде на північний” (Магабгарата 
14.59.12). У цей час Юдгіштхіра звернувся до Бгішми з проханням про духовні настанови: 
“Тобі залишилося мало днів південного ходу (dakṣiṇāyana) сонця. Коли ж воно поверне на 
північ, ти підеш до Вищої Мети. А коли ти підеш, то звідки нам почути, що для нас є до-
брим?” (Магабгарата 12.291.4–5a).

50 “І коли [ті, хто знає Пурушу, помирають, то], проводять над ними поховальну церемо-
нію чи ні, вони ідуть у світло, зі світла – у день, із дня – у світлу половину місяця, зі світлої 
половини місяця – у ті шість місяців, коли [сонце рухається] на північ, із цих місяців – у 
рік, з року – у сонце, із сонця – у місяць, з місяця – у блискавку. Там [перебуває] Пуруша 
нелюдської [природи]. Він веде їх до Брагмана. Це шлях богів, шлях Брагмана. Ті, хто три-
маються його, не повертаються в цей людський вир, не повертаються” (Чхандог’я-
упанішада 4.15.5; аналогічно – 5.10.2). У “Бригадараньяка-упанішаді” (6.2.15), після опису 
“п’яти видів жертовного вогню” (див. примітку до 4.25), сказано: “Ті, хто знає це так і в лісі 
шанує віру (śraddhā) та Істину (satya), ідуть до вогню, з вогню – у день, з дня – у світлу по-
ловину місяця, [тобто ту, коли місяць повніє], з неї – у ті шість місяців, коли сонце рухається 
на північ, із [цих] місяців – у світ богів (deva-loka), зі світу богів – у сонце, із сонця – у світ-
ло (dyut). Прийшовши до світла, що [складається] з розуму, людина (puruṣa) потрапляє у 
світи Брагмана (brahma-loka). У тих світах Брагмана вони живуть надзвичайно звеличені. 
Для них немає повернення [у світ смертних]”.

51 “Ті ж, які, [живучи як сімейні люди] в селищі, шанують офіру, благодійність, роздачу 
дарунків, ідуть у дим, з диму – у ніч, з ночі – в іншу, [темну], половину місяця, з іншої по-
ловини місяця – у шість місяців, коли [сонце] рухається на південь, але вони не досягають 
року. З цих місяців [вони йдуть] у світ предків, зі світу предків – у простір, із простору – у 
місяць. Це – Сома, їжа богів, яку куштують боги. Пробувши там, поки не вичерпаються 
[плоди їхніх добрих діянь], вони знову повертаються тим шляхом, яким прийшли, у про-
стір, із простору – у вітер; ставши вітром, вони стають димом; ставши димом, стають тума-
ном; ставши туманом, стають хмарою; ставши хмарою, вони проливаються дощем. Потім 
вони народжуються тут як рис і ячмінь, рослини й дерева, кунжут і боби. Воістину, важко 
вийти з цього [стану], бо [кожен з них] стає подібним до того, хто лише їсть їжу та випор-
скує сім’я. Ті, хто [відзначається] тут доброю поведінкою, швидко потрапляють у сприят-
ливе лоно – брагманське, або кшатрійське, або в лоно вайш’ї. Ті ж, хто [відзначається] тут 
поганою поведінкою, швидко потрапляють у несприятливе лоно – собаче, або свиняче, або 
[лоно] парії (caṇḍalā)” (Чхандог’я-упанішада 5.10.3–7). Схожий опис містить і “Бригадара-
ньяка-упанішада” (6.2.16): “Коли це стається в них, вони входять в ефір, з ефіру – у повітря, 
з повітря – у дощ (vṛṣṭi), з дощем – у землю. Їх знову офірують на вогні людини. Потім – на 
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вогні жінки, і вони народжуються, [знову здійснюють офіру], щоб потрапити в інші світи. 
Так вони кружляють [у колесі сансари]…” У “Шветашватара-упанішаді” (2.11) вияви, опи-
сані вище, розглядаються як психічні феномени: “Туман (nīhāra), дим (dhūma), сонце, вітер, 
вогонь, світло в просторі (kha-dyota), блискавка (vidyut), кристал (sphaṭika), місяць – ці по-
передні образи є виявами Брагмана при [занятті] йоґою”. У “Веданта-сутрах” (4.2.18–20) 
сказано, що душа того, хто пізнав Брагман, іде за сонячним промінням, навіть якщо така 
людина померла вночі чи під час руху сонця на південь.

52 “А хто не знає цих двох шляхів, ті стають комахами (kīṭa), птахами (pataṅga) та кусю-
чими [істотами] (dandaśūka)” (Бригадараньяка-упанішада 6.2.16). «І жодним з цих шляхів 
не йдуть ті нікчемні (kṣudra) істоти, про яких сказано: “Народись – помри”. Для них – третє 
місце» (Чгандог’я-упанішада 5.10.8).

53 Про тих, хто не оманюється, було сказано також у віршах 2.13 і 2.72.
54 “Йоґ вищий за аскетів; вважається навіть, що він вищий за вчених. І йоґ вищий за ри-

туаліста. Тому, Арджуно, будь йоґом” (Бгаґавадґіта 6.46).
55 Вивчення Вед, офіри, аскетизму й роздачі дарунків – “Магабгарата” (12.224.27) розподі-

ляє ці види діяльності за юґами: “У крита-юзі найвищою [вважається] аскеза; у трета-юзі зна-
ння найвище; у двапара-юзі, як сказано, – офіра; у калі-юзі воістину – роздача дарунків”.

56 Словом “обитель” тут перекладено санскритське sthāna (“місце”, “стан”).
57 Про неглумливість і глузування див. також вірші 3.31, 18.67, 18.71.
58 Слово “найтаємніше” (guhyatama) повторюється у вірші 18.64. Вачаспаті Мішра в ко-

ментарі до 69-ї каріки Ішваракришни пояснює: “Таємне (guhya) – приховане, недоступне 
тим, у кого думка невитончена”.

59 Терміни jñāna (“знання”) й vijñāna (“розпізнання”) зазвичай інтерпретуються як теоре-
тичне (“книжне”) знання (про душу) і знання-усвідомлення. Однак іноді слово jñāna розу-
міють як “духовне знання”, а vijñāna – як “знання про матеріальні речі”. Див. також ві-
рші 3.41, 6.8, 7.2, 18.42.

60 Слова yaj jñātvā звучать також у віршах 4.16, 4.35, 7.2, 13.12, 14.1.
61 Обіцянка “звільнишся від зла” (mokṣyase ’śubhāt) міститься також у вірші 4.16.
62 Про очисника сказано також у віршах 4.38, 9.17, 10.12.
63 Paraṃtapa (“той, хто карає ворогів”) – ім’я Арджуни.
64 “Повний сумнівів невіглас, котрий не має віри, гине” (Бгаґавадґіта 4.40).
65 “Із народження в народження потрапляючи в демонські лона, дýрні, не досягнувши 

Мене, ідуть до нижчого стану” (Бгаґавадґіта 16.20).
66 Повертаються – див. також 8.16, 8.25, 9.21. Про тих, хто не повертається, сказано у 

віршах 4.9, 5.17, 8.21, 15.4, 15.6.
67 Шлях смерті – пор. з 8.15.
68 Слова tatam idaṃ sarvam (“пронизаний увесь цей”) наявні у віршах 2.17, 8.22, 18.46; 

sarvam idam – у 7.7, 7.13, 8.28.
69 “Ви, звісно, у Моєму Атмані перебуваєте, але ви не Мої, Я не ваш” (Магабгарата 

5.45.26). “Єдиний Атман у всіх істотах уподібнюється кожному образу, [залишаючись] поза 
[ними]” (Катха-упанішада 2.2.9).

Згідно з Рамануджею, Божество – в істотах і не в них (оскільки Його вияви різноманітні, 
але часткові), а істоти – у Богові й не в Ньому (з огляду на Його всеосяжність і водночас 
свободу від недосконалості). Але у вірші 9.29 Кришна каже: “Хто з відданістю поклоняється 
Мені, ті – у Мені, і Я теж у них”.

70 Під “всевладною йоґою” тут, вочевидь, слід розуміти здатність творити чудеса. Фраза 
“видь Мою всевладну йоґу” (paśya me yogam aiśvaram) повторюється у вірші 11.8.

71 Заклик “Знай!” (upadhāraya) вже звучав у вірші 7.6.
72 “У мені усі істоти, і Я в кожній істоті” (Магабгарата 14.53.3a).
73 Під калпою (kalpa) зазвичай розуміється день Брагми, але тут, вочевидь, мається на 

увазі тривалість його життя (сто “років Брагми”). Про ці часові відрізки було сказано у 
віршах 8.17–18 та в примітках до них. Утім, у Пуранах наводяться також інші розрахунки: 
за кальпу змінюється 14 Ману, життя кожного з яких триває 71 магаюґу, що в підсумку дає 
не 1000 (як стверджує вірш 8.17), а 994 магаюґ. Тому коментатори, які помітили цю неточ-
ність, пишуть, що Ману живе “трохи більше” за сімдесят одну магаюґу. Інший вихід – вва-
жати, що між життями різних Ману є проміжки: 1 851 429 років. Див. також примітку до 
вірша 4.1.
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74 “Богиня Природа (prakṛti) робить [усе] і під час мага-пралаї, із закінченням дня, ці 
ґуни розчиняє в Єдиному. Як сонце, коли настає [йому] час [заходити], витягує [з небесного 
океану] [свою] мережу променів (raśmi-jāla), так цей [Бог] заради забави часто з усім [гра-
ється] – [так] думається” (Магабгарата 12.292.27–28). “Знай, Парантапо, що весь Усесвіт 
перебуває у Вішну. О міцнорукий, він створює сонм істот – нерухомих і тих, що рухаються. 
І в [певний] час цей [Бог] їх прибирає, а в [певний] час знову відтворює” (Магабгарата 
12.271.7c–8c). “Під час сотворіння світу Він здійснює творіння, а під час знищення [світу] – 
знову вбирає його [в себе]” (Магабгарата 12.29.110c).

75 Утверджуючи свою природу (prakṛtiṃ svām avaṣṭabhya) – схожий дієприслівниковий 
зворот використаний у вірші 4.6: prakṛtiṃ svām adhiṣṭhāya (“керуючи своєю природою”).

76 Слово avaśa (“безвольний”) міститься ще у віршах 3.5, 6.44, 8.19, 18.60. Див. також 7.6 
(і примітку), 8.18–19.

77 Згідно із Шянкарою, “воля природи” – svabhāva (“власна природа”) істот.
78 Dhanaṃjaya (“завойовник багатств”) – ім’я Арджуни.
79 Не зв’язують – у віршах 4.22, 4.41, 18.17 ідеться про людину, яка не зв’язана кармою, 

у 5.12 – про ту, яка зв’язується кармою. 
80 Неприв’язаний згадується у віршах 3.7, 3.19, 3.25, 5.21. Тут наявна гра слів: udāsīnavad 

(“як байдужий”) āsīnam (“перебуваючи”).
81 “Під Його орудою розгортається дія” (Шветашватара-упанішада 6.2). “Нетлінне і тлін-

не, буття і небуття від Мене походять – весь цей минущий світ, рухомий і нерухомий” (Ма-
габгарата 12.326.40). Ґаудапада в коментарі до 17-ї каріки Ішваракришни наводить цитату із 
“Шашті-тантри” (втраченого старовинного трактату санкх’ї): “Прадгана (матерія) функціо-
нує, керована Пурушею”.

82 Слова “не знають Мого вищого буття” прозвучали також у вірші 7.24.
83 Бісівський (rākṣasi) – пов’язаний з ракшасами, нічними перевертнями-людожерами. 

Про тих, ким керує демонська природа, ішлося й у вірші 7.15. Докладніше про демонську 
природу див. 16.4 і далі. 

84 Демони (asura) – злі істоти, вороги богів (deva).
85 Про великі душі вже було сказано у віршах 7.19 та 8.15.
86 Про опору йдеться також у віршах 4.10, 7.1, 7.29, 9.32, 12.11, 14.2, 18.56. 
87 Не відволікаючись – пор. з 8.14, 9.22. 
88 Епітетом dṛḍha-vratāḥ (“тверді в обітницях”) добродійні люди вже були охарактеризо-

вані у вірші 7.28.
89 Постійно зосереджені – пор. з 7.17, 8.14, 9.14, 12.2.
90 Офіра знання – набуття духовного знання. Див. також вірші 4.28 і 4.33.
91 Всюдилицьому (viśvato-mukha) – тому, чиї лиця всюди.
92 Варіант перекладу: «Також інші, які офірують за допомогою “офіри знання”, теж різ-

номанітно (згідно з [уявленнями] про єдність [душі й Брагмана] чи множинність [душ]) по-
клоняються Мені, всюдилицьому».

93 Підношення предкам – svadhā. Це слово використовується також як ритуальний вигук 
при вказаній церемонії і може мати ще низку значень. Підношення богам супроводжується 
вигуком svāhā.

94 Мантра – вірш із Вед, а також заклинання чи священна формула.
95 “Я є матір’ю, батьком і сином. Я є Атман усього, що існує і не існує. О нащадку Бгара-

ти, Я давній (sthavira) Прадід, батько й син” (Магабгарата 5.45.25–26). “Мадгава (Криш-
на) – Господь (bhagavat) трьох світів, Прадід (prapitāmaha)” (Магабгарата 5.84.3).

96 Див. примітку 27.
97 Очисник, склад “Ом” – у вірші 18.5 сказано, що навіть мудрі очищуються жертвопри-

несеннями, роздачею дарунків та аскезою, а вірш 17.24 приписує приступати до офіри, 
роздачі дарунків та аскези лише після виголошення священного складу Ом. Цей склад зга-
дується у віршах 7.8, 8.13, 10.25 і 17.24.

98 “Риґведа” – “Книга гімнів”, “Самаведа” – “Книга пісень”, “Яджурведа” – “Книга жер-
товних висловів”. «Люди, які знають Веду, називають Мене “Риґведою”, що має двадцять 
одну тисячу гілок (śākha), і “Самаведою”, що має тисячу гілок» (Магабгарата 12.330.32). Із 
чотирьох Вед у “Бгаґавадґіті” ніде не згадується “Атхарваведа” – “Книга заклинань”, яка 
склалася пізніше за інші й пов’язана переважно з домашніми обрядами.
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99 Свідок – «Ти думаєш: “Я тут один!”, але ти не знаєш давнього Мудреця, що живе у 
[твоєму серці], який буде знати про [твій] гріховний вчинок: у його присутності ти коїш 
гріх. Хто, скоївши зло, думає “ніхто не знає мене”, того відають і боги, і Той, хто живе все-
редині людини (аntara-pūruṣa)» (Магабгарата 1.68.27–28). “Вищого Пурушу, який перебуває 
в цьому тілі, називають Свідком, Тим, хто дозволяє, Хранителем, Тим, хто насолоджується, 
Великим Господом і Вищим Атманом” (Бгаґавадґіта 13.22).

100 “О Бездоганний, Тебе називають кінцем світу (nidhana) наприкінці юґи” (14.51.13). 
101 Про нетлінне сім’я див. 7.10, 10.39 і 14.4; про джерело й кінець – 7.6, про умістили-

ще – 11.18 и 11.38.
102 Буття – sat, небуття – asat. Слова sat і asat можна розуміти також як “дух” і “мате-

рія” (пор. з 2.16). Поєднання в описі Атмана чи Брагмана таких полярних характеристик, як 
буття і небуття, смерть і безсмертя тощо, є типовим прийомом. Пор: “Менший за атом 
(aṇu), більший за найбільше схований Атман у серці (guhā) істоти… Сидячи, він далеко 
йде, лежачи, він ходить усюди” (Катха-упанішада 1.2.20–21). У вірші 11.37 Арджуна каже 
Кришні: “Ти – суще і несуще й Те, що вище за них”. У вірші 13.12 Кришна повідомляє, що 
«Вищий Брагман називають “несуще і не несуще”».

103 «Треба знати, [що] троїста Веда – це гімни [“Риґведи”], молитви [“Яджурведи”] і різ-
номанітні піснеспіви [“Самаведи”]; хто знає її, той знавець Веди» (Закони Ману 11.265). 
Ґаудапада в коментарі до 23-ї каріки Ішваракришни зазначає, що вищим є те знання, “що 
здобувається людиною, яка прагне спасіння і байдужа навіть до сукупної матерії (pradhāna) 
як до сновидіння (svapna) чи мани́ (indra-jāla)”.

“Хто вивчає Веди, потрапляє до вищого світу Брагми або іде до [бога] Вогню чи входить 
у сонце. Там він тішиться яскравим (taijasa) існуванням. Уведений в оману палкістю (rāga), 
дістає їхні якості… Якщо ж він безпристрасний (virāgin), то виявляє скепсис (saṃśaya) [на-
віть щодо такого існування]. Прагнучи безсмертного й вічного [буття], він знову в нього 
входить” (12.192.118–121).

104 Сома – п’янкий ритуальний напій, який у давнину виготовлявся з ферментованого 
соку однойменної рослини. Що це за рослина, точно не відомо, хоча дослідники намагалися 
ототожнювати її з мухомором, ефедрою, коноплями, блекотою тощо [Бонгард-Левин 1989, 
72–78]. Фольклор приписує сомі фантастичні якості: коли місяць повніє, щоночі на стеблі 
додається по листочку, а зі зменшенням місяця листки один за одним опадають; бульби 
вбирають у себе ртуть і здатні надавати людському тілу надзвичайну силу, перетворювати 
залізо в золото тощо. Опис впливу соми на психіку міститься в низці ведійських гімнів, на-
приклад: “Наче шалені вітри, понесли мене вгору ковтки [соми] – чи ж не випив я соми?.. 
До мене підійшла молитва, наче корова з муканням до улюбленого сина, – чи ж не випив я 
соми? Я обертаю по колу молитву в серці, як тесля (taṣṭar) – сидіння (vandhura) колісниці, – 
чи ж не випив я соми? Неважко мені охопити поглядом п’ять народів – чи ж не випив я 
соми?.. Зростом я перевершив небо, перевершив цю велику землю – чи ж не випив я соми?” 
(Риґведа 10.119.2–8). У багатьох країнах традиція використання в богослужінні п’янких ре-
човин дожила до наших днів (марихуана в релігії растафарі, вино в обряді християнського 
причастя, тютюн у канадських індіанців і т. д.). Санскритське слово ṛṣi (“мудрець, співець 
гімнів”) пов’язане з коренем arṣ/ṛṣ (“узливати”). Росіян на думки про зв’язок священства й 
духовного піснярства з випивкою наштовхує порівняння слів жрец і нажраться (в сенсі 
“нализатися”) [Энциклопедический словарь… 1894, Жертва]. Хоча виводити ці слова від 
одного праслов’янського кореня згодні не всі філологи, однак порада “Хочешь петь – пей!” 
все одно є дуже популярною. “Риґведа” (9.96.6, 18) також називає Сому провідником 
(padavī) співців-поетів-провидців (kavi). 

105 Індра – очільник богів, бог-громовержець.
106 Подібно як відпочивальник на курорті, душа перебуває в райському світі стільки, 

скільки дозволяє її “банківський рахунок” праведних вчинків. Коли залишок “коштів” на-
ближується до нуля, душа знову повертається у світ смертних.

107 Ті, хто бажає здійснення бажань (kama-kamin), критикувалися також у вірші 2.70.
108 “Вважаючи райську винагороду за офіру (iṣṭāpūrta ) найважливішим (variṣṭha), обду-

рені (pramūḍhāḥ) не знають іншого блага. Насолодившись на вершині (pṛṣṭha) небес (nāka) 
завдяки [своїм] добрим справам, вони [знову] входять у цей або й ще нижчий світ” (Мундака-
упанішада 1.2.10). “Той світ, що своїм блиском осяває диск сонця (sūryamaṇḍala), – це сфе-
ра (sthāna) добродійних (puṇya-karma) людей. Коли ж вичерпається вся [їхня] добра карма, 
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вони знов і знов спускаються [на землю]” (Магабгарата 14.17.36c–37). “Згідно з Писанням, 
коли запас [праведних] вчинків вичерпується, [душа] із залишком карми повертається [на 
землю] тим самим шляхом, [яким піднімалася після смерті], а також інакше… Але в інших, 
[які не офірували і не робили інших добрих справ], – спокутування [своєї поганої карми] у 
світі бога смерті (samyamana), а потім – підйом або спуск [в інші світи]. Про такий шлях 
ідеться в Писанні. Це також стверджують перекази (smṛti). І ще є сім [рівнів пекла]” 
(Веданта-сутри 3.1.8, 13–15). Утім, “небесні летючі кораблі (vimāna), що рухаються за ба-
жанням, зали зібрань, різні гаї, прозорі озера з лотосами, [володіння] охоронців чотирьох 
сторін світу (lokapāla), Шюкра, Бригаспаті, марути, вішведеви, садг’ї, близнюки Ашвіни, 
рудри, адіт’ї, васу та інші мешканці неба – це і є пекло (niraya); а в обителі (sthāna) вищого 
Атмана немає страху й лиха, там не трапляється нічого страшного й поганого” (Магабгара-
та 12.191.4–7a). Див. також 7.23, 8.16, 15.6.

109 Словом “статок” перекладено санскритське yoga-kṣema, щодо якого словник дає зна-
чення “придбання й збереження”. Однак цей термін можна також інтерпретувати як “спо-
кій йоґи”, що дає змогу перекласти інакше: “Тим завжди зосередженим людям, які покло-
няються Мені, не відволікаючись у медитації ні на що, Я несу спокій йоґи”.

110 “Але минущим є той плід таких недоумкуватих. Ті, хто офірує богам, ідуть до богів, 
проте Мої бгакти йдуть до Мене” (Бгаґавадґіта 7.23).

У главі CCLXXXIV (яка відсутня у критичному виданні, але міститься в калькуттському 
виданні та перекладі К. М. Ґанґулі) дванадцятої книги “Магабгарати” щось подібне каже 
Шіва: «На церемоніях офіри жерці своїми молитвами [насправді] прославляють Мене. Це 
Мені співці гімнів співають [гімн] “Ратханкара”. Це Мені офірують брагмани, котрі знають 
Веди. І Мені жерці-адгвар’ю присвячують підношення офіри» [Shantiparva ХІІ 1907].

Слова “не за правилами” повторюються у вірші 16.17. 
111 Пор.: “Пізнавши Мене – друга всіх істот, Великого Володаря всіх світів, який приймає 

[піднесені] плоди аскези й офіри…” (Бгаґавадґіта 5.29). У вірші 8.4 Кришна теж назвав себе 
Адгіяджнею – тим, заради кого здійснюється офіра.

112 “Того найвищого Бога (deva-sattama) Вішну, який перебуває в невиявленому, не знають 
нерозумні, котрі заплуталися в Його майї та відпали від знання (jñānabhraṣṭā)” (Магабгара-
та 12.206.2c–3a). Див. також 7.13, 7.25, 9.11.

113 Падають – тобто не виходять за межі світу народжень і смертей (див. вірш 21).
114 “Обмежені своєї природою люди, чиє знання вкрадене тими чи іншими бажаннями, 

звертаються до інших божеств, дотримуючись тих чи інших обітниць” (Бгаґавадґіта 7.20).
115 Крім земного світу, пекла та раю, у священних текстах індуїзму згадується ще й “світ 

предків” (pitṛ-loka) – квазірайський стан, у якому душа покійного може перебувати доти, 
поки його законнонароджений старший син здійснює поминальні церемонії.

116 “Обрядність (karma-yoga) у гімнах [описана] для тих, хто сповнений бажань (kāmāt-
maka); вільний він них досягає Вищого” (Магабгарата 12.194.11a). 

117 Листок – їжа, яку ритуально підносять Кришні, зазвичай попередньо прикрашається 
листочками туласі (базиліку священного – Ocimum Sanctum).

118 “Бога Вішну пізнають у всій офірі брагмани. Сказано, що йому треба офірувати мо-
лочну рисову кашу (payasa) й квіти, а також [плоди] тих дерев, які визначені Ведами. Також 
шляхетні (mahāsattva) [можуть офірувати] з чистими намірами (śuddha-bhāva) щось інше, 
добре приготоване. Усе це може підноситись тому богу” (12.257.10c–11).

119 Про звільнення від поганого/нечистого сказано також у віршах 4.16 і 9.1, а слово 
śubhāśubha (“добре й погане”) присутнє також у віршах 2.57 і 12.7.

120 “При відсутності бажання чуття не тягнуться до об’єктів чуття… Така втілена [душа] 
не мусить знову потрапляти в тіло” (Магабгарата 12.206.21).

121 Див. також 9.34.
122 У вірші 5.29 Кришна назвав себе другом усіх істот. Див. також 6.9, 12.18, 14.25.
123 Пор. з 14-м віршем цієї глави.
124 “Навіть якщо ти найгрішніший з усіх грішників, на човні знання ти переправишся че-

рез усе лихе” (Бгаґавадґіта 4.36). “Навіть якщо багато [хмизу] кладуть у вогонь, він спалює 
усе. Так і якщо той, хто знає це [сокровенне вчення], скоїв навіть багато гріхів, він, розбив-
ши все це на друзки (saṃpsāya), стає бездоганним (śuddha), чистим (pūta), вільним від ста-
рості, безсмертним” (Бригадараньяка-упанішада 5.14.8).
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125 У дієслові pratijānīhi (“визнай”, “обіцяй”) індійські місіонери вбачають заклик до про-
повіді: “Звіщай: Мій бгакт не пропадає”.

126 Про бгакта, який не пропадає, вже було сказано у вірші 6.30.
Зворушливою ілюстрацією вірності Покровителя своєму бгакту може бути той епізод 

“Магабгарати” (17.3.9), де Юдшіштхіра відмовляється піднятися на колісницю Індри 
(яка мала перенести раджу на небо) без собаки, який супроводжував його в останній 
земній прощі: “Ні до чого мені здобувати щастя, якщо заради цього я маю полишити 
свого бгакта”.

127 З цим віршем на ¾ збігається вірш “Ануґіти”: “Хто утвердився в цій дгармі, хай на-
віть низькородні, жінки, вайш’ї і шюдри, іде до Вищої Мети” (Магабгарата 14.19.56). 

Вайш’ї (vaiśya) – хлібороби, скотарі, торговці; представники третьої з чотирьох голов-
них верств (varṇa) давньоіндійського суспільства. Шюдри (śūdra) – ремісники, залежні зем-
лероби, актори, слуги та інші робітники, з яких складається четверта, найнижча, варна.

“Навіть той, хто з низької (avakṛṣṭa) варни, або жінка, котра прагне дгарми, – вони мо-
жуть цим шляхом дійти до Вищої Мети” (Магабгарата 12.232.32).

Шянкара у вступі до “Вівекачудамані” стверджує, що важко здобути людське народжен-
ня (nara-janma), але ще важче народитися чоловіком (puṃs), народитися в сім’ї брагманів і 
здобути спасіння (mukti). Народження в жіночому тілі вважається менш сприятливим через 
обмежену здатність жіночого інтелекту відрізняти істинне від неістинного. Про це каже, 
зокрема, Відура своєму племіннику Дурйодгані: “Радже, якщо хочеш [почути] приємне про 
всі свої вчинки, добрі й погані, спитай [про це] жінок, ідіотів (jaḍa), калік (paṅgukа) та [ін-
ших] подібних дурнів (mūḍha)” (Магабгарата 2.57.16). У приписах “Законів Ману” (8.77) 
про судочинство сказано, що не можна покладатися на свідчення, які дали “жінки, [хоча б 
і] чесні, навіть якщо їх багато, – внаслідок мінливості жіночого розуму”. Однак індуїзм до-
пускає, що жінка теж може вийти з круговерті сансари. “Брагман не чоловічої і не жіночої 
статі, він і не безстатевий (napuṃsaka)… Хто його пізнав, чоловік чи жінка, більше не наро-
джується” (Магабгарата 12.242.22–23).

До Вищої Мети (parām gatim) – пор. з 6.45, 7.18, 8.13, 8.21, 13.28.
128 Маніпулюючи комами, можна отримати інші варіанти перекладу: “Брагмани, благо-

честиві [люди], бгакти, царствені мудреці”; “Віддані [Мені] чисті брагмани й царствені му-
дреці”; “чисті брагмани й віддані [Мені] царствені мудреці”.

В “Ануґіті” є схожий (але із суттєвими відмінностями) вірш: “Тим паче – брагмани, 
Партхо, або ті кшатрії, котрі багато вивчали Писання (bahuśruta) та дотримуються своєї 
дгарми й мають за Вищу Мету світ Брагмана (brahmaloka-parāyaṇa)” (Магабгарата 
14.19.57).

129 Як частина складного слова parāyaṇa (“за Вищу Мету”) міститься також у віршах 
4.29, 5.17, 5.28, 13.25, 16.12.

130 “До ненародженого Господа (bhagavan), божественного Вішну, пізнаваного як невияв-
лене, завдяки любові йдуть ті чисті (бгакти), які вдоволені знанням і вільні від очікувань” 
(Магабгарата 12.210.30). Див. також вірші 12.8 і 18.65.

Слова “Думай про Мене, стань Моїм бгактом, офіруй Мені, схиляйся переді Мною… 
прийдеш до Мене” повторюються у вірші 18.65.
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БГАҐАВАДҐІТА. Глави 8–9 /
Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби

У цій публікації представлено український переклад восьмої та дев’ятої глав найвідомі-
шої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імо-
вірно, у I–II ст.

Восьма глава має назву “Йоґа невмирущого Брагмана”. Вона починається з пояснення 
низки термінів, що прозвучали у двох останніх віршах попередньої глави. Наступні вірші 
присвячені вивільненню душі з лабетів матерії. Увага звертається на смерть як на кульміна-
ційний момент життя кожного, оскільки “про який би стан буття не пам’ятала людина в 
останній час, саме того стану вона досягає, полишаючи тіло”. Тому треба зосередитися на 
Вищій Духовній Сутності.

Чотири вірші стисло описують йоґічну техніку зосередження розуму й стримування 
прани (“енергії життя”). Пояснюється, що всі матеріальні світи, навіть світ Брагми, творця 
Всесвіту, належать до сфери перевтілень, але той, хто потрапить до Вищої Обителі Криш-
ни, вже не буде змушений народжуватися в “тлінній юдолі страждань”. 

Дев’ята глава називається “Йоґа царственої таїни й царственого знання”. Уся вона при-
свячена уславленню Кришни й закликам поклонятися йому, оскільки він є вмістилищем 
Усесвіту, його батьком і матір’ю, шляхом, повелителем, паном, свідком, притулком, другом, 
джерелом і кінцем світу, смертю і безсмертям, буттям і небуттям.

Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залу-
ченням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Законів 
Ману”, “Санкх’я-каріки”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Ключові слова: Бгаґавадґіта, Індія, індуїзм, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, ре-
лігія, санскрит 

БХАГАВАДГИІТА. Главы 8–9 /
Перевод с санскрита, вступительная статья и комментарии Д. В. Бурбы

В этой публикации представлен украинский перевод восьмой и девятой глав самой из-
вестной из священных книг индусов – “Бхагавадгиты”, которая сформировалась в совре-
менном виде, вероятно, к I–II вв.

Восьмая глава называется “Йога бессмертного Брахмана”. Она начинается с объяснения 
ряда терминов, прозвучавших в двух последних стихах предыдущей главы. Следующие 
стихи посвящены освобождению души из оков материи. Обращается внимание на смерть 
как на кульминационный момент жизни каждого, поскольку “о каком бы состоянии бытия 
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ни помнил человек в последний час, он, покидая тело, именно того состояния достигает”. 
Поэтому надо сосредоточиться на Высшей Духовной Сущности.

Четыре стихотворения кратко описывают йогическую технику сосредоточения ума и 
сдерживания праны (“энергии жизни”). Объясняется, что все материальные миры, даже 
мир Брахмы, создателя Вселенной, относятся к сфере перевоплощений, но тому, кто попа-
дет в Высшую Обитель Кришны, уже не нужно будет рождаться в “бренной юдоли страда-
ний”.

Девятая глава имеет название “Йога царственной тайны и царственного знания”. Она 
целиком посвящена прославлению Кришны и призывам поклоняться ему, поскольку он яв-
ляется вместилищем Вселенной, ее отцом и матерью, путем, повелителем, господином, 
свидетелем, убежищем, другом, источником и концом света, смертью и бессмертием, бы-
тием и небытием.

Рассмотренные в главах понятия и реалии объясняются переводчиком в примечаниях с 
привлечением цитат из других книг “Махабхараты”, а также “Ригведы”, “Веданта-сутр”, 
“Законов Ману”, “Санкхья-карики”, упанишад и иных классических текстов индуизма.

Ключевые слова: Бхагавадгита, Индия, индуизм, йога, Махабхарата, медитация, пере-
вод, религия, санскрит
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This review at the monograph of PhD Sabuhi Ahmadov “Azerbaijani weapons in the 9th – 
17th centuries: evolution and development” considers the relevance and scientific validity of prob-
lem’s formulation as “Azerbaijani weapons”, and notes that the problem of identifying various 
types of weapons made in Azerbaijan during the Middle Ages is in demand and justified in terms 
of both geographical attribution and belonging to a certain ethno-cultural space established in a 
given territory.

In the course of a general assessment of a wide range of diverse sources attracted to the study 
such as archaeological material, objects of fine art, materials of various domestic and foreign mu-
seum funds and personal collections, written sources of epic, poetic, historical heritage, and mate-
rials of oral folk art, the value of Oriental miniature creativity is especially emphasized as an 
auxiliary source for the studying of this problem.

It is noted that logical consistency of the structure of the monograph, built on the principle of 
chronological sequence with the classification of weapons in accordance with the functional pur-
pose such as defensive, offensive, collective is substantial.

The work on the collection and interpretation of multilingual terms related to the military sub-
jects is recognized as a special merit of the monograph.

In general, the article notes the scientific significance of the monograph for studying of the 
history of military affairs, especially in the aspect of the manufacture and use of various types of 
weapons in Azerbaijan and neighboring countries in the Middle Ages.

keywords: artifacts, Azerbaijani weapons, cold weapons, firearms, Middle Ages, museum ex-
hibits, tulbend (helmet)

РЕЦЕНЗия На: ƏHMƏDOV S. Ə.
AZƏRBAYCAN SILAHLARIIX–XVIIƏSRLƏRDƏ:
TƏKAMÜL VƏINKIŞAFI. – BAKI: AFPOLIQRAF, 2017. – 538 s.
Ф. А. Гусейн

В декабре 2017 года в Баку на азербайджанском языке в свет вышла научная мо-
нография под названием “Азербайджанское оружие в IX–XVII веках: эволюция и 
развитие” [Əhmədov 2017], представляющая большой интерес для изучения исто-
рии оружия и вооружения и в целом военного дела Азербайджана и сопредельных 
стран. Ее автор – к. и. н. Сабухи Ахмедов, ведущий специалист по военной истории 
Азербайджана, эксперт по средневековому восточному оружию, автор многочис-
ленных научных публикаций и ряда монографий на тематику военной истории, та-
ких как “Azərbaycanın orta əsr silahları” в соавторстве с Э. Б. Джафаровой [Əhmədov, 
Cəfərova 2005], “Ак-Коюнлу-Османская война (1472–1473 гг.)” в соавторстве с 
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Ю. Ш. Агаевым [Агаев, Ахмедов 2006], «Военное искусство тюрков в огузском эпосе 
“Китаби Деде Горгуд”» в соавторстве с Ю. Ш. Агаевым [Агаев, Ахмедов 2016] и пр.

Научный труд в объеме 538 страниц посвящен комплексному и систематизиро-
ванному изучению истории производства и применения в Азербайджане в основ-
ном различных видов холодного, а также огнестрельного оружия. Исследование 
охватывает 8-вековой исторический период – от IX века, когда с окончанием много-
векового господства иноземных завоевателей и возникновением государств, возро-
дивших и формировавших впоследствии традиции местной государственности, 
открылась новая эпоха в политической истории Азербайджана, что в значительной 
степени было сопряжено с коренными изменениями и в сфере военного дела, до 
XVII века, ознаменованного появлением и распространением новых видов оружия, 
принципиально отличных от оружия феодальной эпохи Средневековья.

Актуальность данной монографии определяется, на наш взгляд, главным обра-
зом самим предметом исследования, а именно его определением как “азербайджан-
ское оружие”. Дело в том, что в зарубежных исследованиях на тематику оружия и в 
целом военного дела в историческом прошлом азербайджанское оружие выпадает 
из поля зрения исследователей, или, точнее сказать, оказывается растворенным или 
замещенным понятиями иранского, кавказского, персидского, отчасти армянского и 
пр. Аналогичный подход наблюдается и в отношении многочисленных артефактов, 
хранящихся в фондах и экспозициях различных музеев мира, – принадлежность их 
азербайджанской истории и культуре остается в тени. Зачастую для конкретизации 
географической атрибуции музейного экспоната используется абстрактное понятие 
“северо-западный Иран”, который как раз соответствует территории Южного Азер-
байджана.

Не углубляясь в объективные и субъективные причины этого упущения, отме-
тим, однако, что подобный подход не оправдан в научном смысле по ряду причин. 
Дефиниция “азербайджанский” в приложении к артефактам Средневековья оправ-
дана, во-первых, в плане географического обозначения – с некоторыми вариациями 
территория, на которой происходил процесс формирования азербайджанского наро-
да, на протяжении всего периода Средневековья в разноязычных источниках име-
новалась не иначе как “Азербайджан”1. Во-вторых, термин “азербайджанский” не 
исчерпывается лишь географической семантикой – в процессе консолидации и ста-
новления азербайджанского народа, с ареалом расселения которого коррелировали 
границы хоронима “Азербайджан”, производное от него определение объективно 
приобретает этнополитический и культурологический аспекты. Поэтому употре-
бление данной дефиниции применительно к различным сферам жизнедеятельности 
представляется обоснованным и соответствует историческим реалиям, в том числе 
она оправдана и востребована в контексте исследования истории оружия и в целом 
военного дела в Азербайджане.

Данное исследование интересно еще и тем, что через призму оружия позволяет 
взглянуть на жизненные устои средневековой действительности в довольно широ-
ком спектре их проявления – от повседневного быта до менталитета народа. Ведь 
оружие как никакой другой артефакт было представлено практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности средневекового общества – в эпоху господства рыцарского 
духа феодальной эпохи оружие было не только орудием защиты и войны, а значит, 
символом мужества, отваги и чести, но более того – атрибутом власти и даже во-
площением сакрального начала. Поэтому не случайно, что изготовление оружия, 
занимавшее ведущее место в ремесленном производстве средневековых городов, 
составляло и отрасль искусства. Великолепные образцы изделий азербайджанских 
мастеров-оружейников тому свидетельство.

История производства и применения оружия в Азербайджане имела древние ис-
токи и была связана с развитием военного дела в древних цивилизациях Ближнего 
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Востока и Кавказа, но вместе с тем на протяжении веков эта отрасль формировала 
в регионе собственные традиции, которые в той или иной степени имели распро-
странение и за его пределами. На это, между прочим, обращает внимание извест-
ный исследователь древнего и средневекового восточного оружия М. В. Горелик, 
который отмечал, что “общества Кавказа и Западного Ирана (к которым относилось 
и население Азербайджана. – Г. Ф.) находились на гораздо более низкой стадии об-
щественного развития, чем государства Месопотамии, но, обладая высоким произ-
водственно-технологическим уровнем и запасами сырья, они стали гигантскими 
кузницами и оказывали огромное влияние на развитие оружия, особенно в областях, 
лежащих к северу от них” [Горелик 1993, 195]. Этот тезис подкрепляется, в част-
ности, совершенно уникальными оружейными артефактами, обнаруженными в 
ходе археологических раскопок в Хасанлу и Зивие на территории Южного Азер-
байджана [Горелик 1993, 141, 152, 167, 186].

Мнение, созвучное по смыслу с вышеприведенным, высказано и С. Ахмедовым 
относительно периода Средневековья. Так, указывая на то, что общие черты, при-
сущие вооружению тюркско-мусульманских армий, были характерны также и для 
средневекового азербайджанского оружия, автор вместе с тем отмечает, что «изде-
лия азербайджанских мастеров имели и свои особенности, обусловленные геогра-
фическим расположением, экономическими, политическими, демографическими 
ресурсами страны, духовным потенциалом и национальными традициями народа. 
Выявление этих особенностей актуально с точки зрения определения отличитель-
ных черт оружия, относимого к понятию “азербайджанское оружие”. Местные ус-
ловия настолько тонко и органично проявлялись в основных моментах производства 
оружия, что это приводило, в конечном счете, к появлению нового и более совер-
шенного именно для Азербайджана оружия» [Əhmədov 2017, 4].

Таким образом, многовековой опыт, наработанный отечественными мастерами-
оружейниками по производству различных видов вооружения, постепенно оформ-
лялся в настолько четкие и выраженные тенденции, что позволяет специалистам 
отличать изделия местного производства по характерным особенностям как в тех-
нике изготовления, так и художественного оформления.

Автор обосновывает свое суждение многочисленными примерами в соответ-
ствующих главах монографии. Например, методом описания, научной обработки и 
сравнительного анализа широкого многообразия шлемов (сфероконический, полу-
сферический, конический, высокий со шпилем, сплетенный из стальных колец 
zireh-külah, с прикрепленной маской и пр.), изготавливавшихся и применявшихся на 
территории Азербайджана в период Средневековья, автор детально разбирает осо-
бенности их конструкции, форм, декора, материала и особо выделяет отличитель-
ные элементы как конструктивного, так и декоративного свойства, типичные для 
шлемов местного производства. Весьма ценный и показательный материал в этом 
смысле представляют различные образцы, хранящиеся в мировых музейных фон-
дах и частных коллекциях.

К примеру, шлем, хранящийся в коллекции восточного оружия XIV–XVII веков 
в национальном музее Вавельского дворца в Польше (г. Краков), указанный поль-
ским историком-оружиеведом Ж. Жигульским в его хрестоматийной статье под но-
мером 240 [Zigulski 1979], по своим конструктивным и декоративным особенностям 
представляет собой настолько типичный пример, что, по мнению ряда ведущих 
специалистов, изготовлен он был в Тебризе в XIV веке. Данный образец выделан из 
единого листа металла в сфероконической куполообразной форме и имеет заклепки 
для крепления с помощью стальной проволоки кольчужной бармицы, которая, 
впрочем, не сохранилась. А декоративный узор, украшающий изделие вдоль верх-
ней части носогубной области, встречается в тебризских миниатюрах 70–80-х гг. 
XIV века и является своего рода идентификационным маркером, который позволяет 
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безошибочно локализовать его происхождение [Əhmədov 2017, 240]. Данный обра-
зец шлема хотя и обозначен в реестре фонда как “монгольский”, но отличается от 
этого вида отсутствием ряда присущих монгольским шлемам типичных особенно-
стей. На основе сохранившихся образцов шлемов и их изображений в миниатюр-
ном искусстве автор выявил и дал описание характерных особенностей шлемов, 
изготовленных азербайджанскими мастерами-оружейниками: линии, возвышаю-
щиеся к навершию купола, украшение фестонами краев, сдвигаемый вверх-вниз 
наносник, флажок надеваемый на макушке, наличие сплетенной из колец бармицы 
для защиты шеи и горла. Подобные образцы, а также шлемы, целиком сплетенные 
из стальных колец, не имеют никакого отношения к монголам и использовались в 
Азербайджане и соседних областях еще в домонгольскую эпоху, считает автор 
[Əhmədov 2017, 239]. Многочисленные образцы подобного типа шлемов, соответ-
ствующие этим характерным особенностям, выявлены С. Ахмедовым в экспозици-
ях и фондах ряда музеев мира, в том числе в Государственной Оружейной палате 
Московского Кремля, Государственном Эрмитаже, Музее Топкапы и пр. [Əhmədov 
2017, 242, 243].

Таким образом, выводы автора монографии позволяют судить, что, в частности, 
в производстве шлемов азербайджанскими мастерами в период Средневековья на-
блюдается устойчивая преемственность традиций. В последующий период мастер-
ство изготовления шлемов в Азербайджане эволюционировало в новое качество и 
воплотилось в изготовлении уникального типа, известного в оружиеведении под 
названием тюльбенд (в оригинале دولبند – тюрбанный шлем). В исторической лите-
ратуре родиной шлемов образца тюльбенд, что в переводе означает “тюрбан”, 
“чалма” [Loghat-nama (Dictionnaire Encyclopedique)... 1973, 409], признан Азербай-
джан, откуда он впоследствии распространился на территории Турции, стран Ближ-
него Востока и даже оказал определенное влияние на изготовление шлемов в 
Европе [Alexander 1983, 97–98; 16; Əhmədov 2017, 324]. Впервые этот тип шлема 
появился в конце XIV века, а его наиболее совершенные образцы были изготовле-
ны, по оценке специалистов, в государствах Ширваншахов и Ак-Коюнлу [Əhmədov 
2017, 324].

В монографии подробно описаны многочисленные образцы этого вида шлема, 
хранящиеся в различных музеях мира, в том числе Метрополитен-музее, музеях ис-
кусств Уолтерса, Филадельфии, Чикаго (США), где собрана значительная коллек-
ция шлемов тюрбанного типа – тюльбенд [Əhmədov 2017, 294–313].

Интересны изыскания автора по производству и особенностям применения в 
Азербайджане ряда относительно редких видов вооружения, таких, например, как 
конский доспех. По сообщению известного османского путешественника XVII в. 
Эвлии Челеби, применялись конские доспехи, изготовленные из местной нахчыван-
ской стали [Челеби Эвлия 1983, 224; Əhmədov 2017, 423]. В Метрополитен-музее 
хранятся несколько образцов конских доспехов, относящиеся к периоду государств 
Ак-Коюнлу или ранних Сефевидов [Əhmədov 2017, 423–425; Ahmadov 2017, 26].

Таким образом, проблема нового концептуального подхода к вопросу идентифи-
кации азербайджанского оружия нашла в исследовании развернутое, фактологически 
аргументированное обоснование, теоретический же аспект этой проблемы рассмо-
трен в первой главе монографии в ходе обзора степени изученности азербайджан-
ского оружия в IX–XVII веках в отечественной и зарубежной историографии.

Труд С. Ахмедова привлекает внимание богатой источниковой базой – к иссле-
дованию привлечены практически все существующие по исследуемой теме группы 
источников: корпус археологического материала; предметы изобразительного ис-
кусства; материалы различных музейных фондов и личных коллекций, как отече-
ственных, так и зарубежных; письменные источники и материалы устного народного 
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творчества. Источниковедческой характеристике перечисленных источников посвя-
щена вторая глава монографии “Источники по изучению азербайджанского оружия 
в IX–XVII веках” с соответствующими параграфами. Обращая внимание на значе-
ние археологического материала как достаточно важного информативного источ-
ника для реконструкции исторического оружия, обусловившего формирование в 
археологической науке таких новых направлений, как военная археология и оружи-
еведение, автор касается особенностей этого направления в отечественной науке. 
Хотя историко-археологические исследования в Азербайджане проводились преи-
мущественно на месте средневековых городов и прилегавших к ним населенных 
пунктов, а не на месте крупных сражений, что могло бы обеспечить более богатый 
и специализированный материал, тем не менее даже имеющиеся в наличии арте-
факты путем применения соответствующих классификационных схем позволяют, 
по мнению автора, выдвигать определенные суждения относительно уровня разви-
тия военного дела на определенный период [Əhmədov 2017, 31].

По корпусу археологических источников к исследованию привлечено более 
250 предметов, обнаруженных на территории различных регионов Азербайджана, 
в частности средневековых городов Бейлаган, Шамкир, Гянджа, Мингечевир, Дер-
бент, Габала, Шемаха, Баку. Типологическая классификация данного археологиче-
ского материала осуществлена на основе классификационных схем, предложенных 
А. Н. Кирпичниковым, М. В. Гореликом, И. Л. Измайловым, Ю. С. Худяковым и пр. 
[Əhmədov 2017, 58].

Довольно многообразную группу источников, привлеченную к исследованию, 
составляют артефакты изобразительного искусства: книжные миниатюры, предме-
ты быта, образцы керамики и надгробные памятники. А наиболее обширный и бо-
гатый круг источников в этой группе представляют миниатюры к различным клас-
сическим произведениям, начиная от первых образцов миниатюрного искусства на 
мусульманском Востоке, созданных к лиро-эпической поэме Айуки “Варга и Гюль-
шах” азербайджанским художником Абдулом Мумином аль-Хоййи в XIII веке2 
[Əhmədov 2017, 60]. Миниатюры, созданные по мотивам таких трудов литератур-
ного и исторического наследия Востока, как “Шахнаме” Фирдоуси, “Гяршасбнаме” 
Асади Туси, “Искандернаме” Низами, “Джами-ат-таварих” Фазлуллаха Рашидадди-
на и пр., составившие славу Тебризской миниатюрной школы3, являясь уникальны-
ми произведениями искусства мусульманского Востока, в то же время, по мнению 
ряда ведущих специалистов, весьма содержательны в плане исторической инфор-
мативности [Бретаницкий, Веймарн 1976, 157; Əhmədov 2017, 59], особенно если 
учесть, что начиная с XIII века в миниатюрном искусстве Востока развивается ба-
тальный жанр как самостоятельное направление, со своими композиционными осо-
бенностями и традициями [Эфендиев 2009, 173; Əhmədov 2017, 66]. В контексте 
исследования средневекового азербайджанского оружия привлеченный материал 
книжных миниатюр тем более ценен, что является продуктом творчества местных 
мастеров, которые при отображении различных событий и сцен из эпического или 
исторического наследия привносили элементы и детали современной им эпохи и 
знакомого обихода.

Большая работа проделана автором монографии по выявлению и привлечению к 
исследованию предметов азербайджанского оружия, хранящихся в отечественных и 
ведущих музеях мира, в частности в музеях дворца Топкапы и Аскери музеси Тур-
ции, Метрополитен-музее, музеях искусств Уолтерса, Филадельфии, Чикаго и окру-
га Лос-Анджелес (США), Дрезденской оружейной палате и Историческом музее 
Германии, Британском музее, Музее Виктории и Альберта, Королевском Арсена-
ле и Коллекции Уоллеса Великобритании, Музее Института арабского мира Фран-
ции, Государственной Оружейной палате Московского Кремля, Государственном 



Рецензії

The World of the Orient, 2019, № 4                                                                                          175

Эрмитаже, Государственном историческом музее Российской Федерации, Музее в 
Вавельском замке в Польше, Музее исламской культуры в Катаре, Музее исламско-
го искусства Дар Аль-Атар Аль-Исламия в Кувейте, ряде частных коллекций, в ис-
следовании было выявлено и задействовано более 140 экспонатов.

Профессиональная обработка и анализ столь обширного и разнохарактерного 
по содержанию источникового материала, осуществленная с применением мето-
дов функционального анализа, историко-сравнительного, статистического и пр., 
несомненно, требует определенной специальной подготовки в соответствующих 
областях исторической науки, искусствоведения, письменного литературного и 
исторического наследия. В этом плане данный исторический труд можно расцени-
вать как мультидисциплинарное исследование.

Процесс развития и эволюции в изготовлении различных видов оружия, появле-
ния принципиально новых видов оружия и вооружения в период Средневековья, 
безусловно, неразрывно связан с военно-политическими событиями, завоеваниями, 
нашествиями, образованием новых государств и пр., которые приводили к корен-
ным переменам в истории страны, в том числе и в военном деле. Поэтому вполне 
целесообразно, что данное исследование осуществлено на основе хронологиче-
ского принципа – это позволяет характеризовать конкретное оружие в реалиях соот-
ветствующей исторической эпохи. Весь привлеченный к исследованию материал 
сгруппирован в монографии по четырем периодам: глава III посвящена оружию IX–
XIII веков (преимущественно домонгольский период); глава IV – оружию XIV века 
(период Ильханидов); глава V – оружию XV века (т. н. туркманский период госу-
дарств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу); глава VI – оружию XVI–XVII веков (период 
существования Сефевидской империи). В рамках этого хронологического деления 
оружие классифицировано в соответствии с функциональным назначением: оборо-
нительное оружие (панцирные пластины и дисковидные зерцала, фрагменты коль-
чуг); наступательное оружие (меч, кинжал, боевой нож, топор, копье, дротик, 
наконечники стрел, кольца лучника и праща); коллективное оружие (метательные 
камнеметные и огнеметные установки, снаряды для них, осадные башни, огне-
стрельное оружие). В плане собранной в монографии обширной и специализиро-
ванной информации практически по всем видам оружия, применявшегося в 
Азербайджане в период Средневековья, его детального описания, а также техноло-
гических особенностей его производства и способов применения данный труд мож-
но расценивать как издание энциклопедического характера.

В заключительной VII главе монографии исследуются вопросы, связанные с 
историей и особенностями применения и производства в Азербайджане различных 
видов огнестрельного оружия. Привлечение широкого круга источников, в особен-
ности данных средневековых письменных трудов, позволяет автору рассматривать 
этот вопрос в контексте эволюции данной отрасли военного дела в регионе Ближ-
него и Среднего Востока в целом. Автор приходит к суждению, что если проник-
новение и применение огнестрельного оружия в Азербайджане изначально осу-
ществлялось с Востока по ходу монгольских завоеваний, то наиболее успешные 
тактические приемы его эффективного применения были заимствованы позже у 
Османской империи [Əhmədov 2017, 487]. Наличие необходимых ресурсов для про-
изводства пороха и огнестрельного оружия, месторождений природной селитры, а 
также профессиональных кузнецов, местных мастеров-оружейников и пр. обусло-
вило применение огнестрельного оружия в Азербайджане уже с середины XIII века. 
Именно этим периодом датируются данные источников, зафиксировавшие приме-
нение здесь пушек. В этом плане, по мнению автора, примечательно свидетельство 
иноземных путешественников XIV века об изготовлении какого-то оружия в окрест-
ностях Тебриза в местечке под названием Бешкенд, которое являлось запретным 
местом [Əhmədov 2017, 473]. В данной главе подробно анализируются вопросы 
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применения как пушек, так и (ружей) в войсках государств Ак-Коюнлу и Сефеви-
дов, дана классификация и характеристика разновидностей пушек “böyük top”, 
“top”, “araba topu”, “zərbzən”, “badlic”, “balyeməz”. Наряду с факторами, обусло-
вившими внедрение огнестрельного оружия в военном деле азербайджанских госу-
дарств, исследуются также причины, тормозившие этот процесс. Стратегия и так-
тика военных действий, осуществлявшихся в период XV–XVI веков, основывались 
на применении крупных мобильных конных частей. Это обуславливало ведение 
стремительного боя, в условиях которого использование тяжелых орудий было не-
эффективно [Əhmədov 2017, 488]. Помимо военных предпосылок нецелесообраз-
ности использования оружия, автор обращает внимание на превентивную роль 
нравственных установок, присущих рыцарскому духу феодальной эпохи. Считая 
использование огнестрельного оружия показателем трусости и малодушия, кызыл-
башские эмиры сефевидского войска, в частности, при правлении шаха Тахмаспа I 
(1524–1576) хотя и признавали важность применения этого оружия, но категориче-
ски отказывались использовать его сами, считая это недостойным истинного воина 
и предпочитая вооружать им своих слуг [Əhmədov 2017, 489].

Неоспоримая заслуга автора монографии заключается в сборе огромного лекси-
ческого материала по средневековой военной терминологии, в особенности по ору-
жию. В условиях языковой мозаичности, характерной для мусульманских стран 
эпохи Средневековья, очевидно, что богатая военная терминология, представлен-
ная словами и лексическими компонентами арабского, тюркского, персидского, 
кавказского, монгольского, европейского происхождения, порою сопряжена с се-
рьезной исследовательской работой по выявлению значений или смысловых отли-
чий тех или иных малоизвестных лексических обозначений. Зачастую в источниках 
наблюдается большое многообразие даже в наименовании одного и того же вида 
оружия. Если, с одной стороны, такая богатая вариативность в названиях предме-
тов оружия в рассматриваемую эпоху была связана с бытованием разноязычных, но 
идентичных по значению терминологических лексем, то с другой – была обуслов-
лена необходимостью лексической фиксации характерных особенностей оружия 
для отличия его от других разновидностей в данном виде.

Так, например, доспех, известный на средневековом Востоке под общими и наи-
более употребительными терминами “yaraq” (тюрк.) и “zireh” (перс.), в зависимо-
сти от разновидностей обозначался также терминами “dir/dər”, “zərrad”, “zərpuş”, 
“cövşən”, “kuyaq”, “behtər”, “kələntər”, “kaj-aqand” и пр.; а, к примеру, меч, или в 
более широком обозначении длинноклинковое оружие, наряду с такими расхожими 
терминами, как “sayf” (араб.), “şəmşir” (перс.) и “qılınç” (тюрк.), в зависимости от 
характерных особенностей имел также наименования “zülfüqar”, “balçaq”, “talvar”, 
“samsam”, “tiğ” и пр. Сбор и пояснение столь обширного круга терминологиче-
ских понятий средневековой военной тематики, несомненно, повышает научную 
значимость данного издания.

В целом монография С. Ахмедова, являясь плодом многолетних исследований, 
вносит значимый вклад в изучение военного дела, в особенности в аспекте произ-
водства и применения оружия в Азербайджане и регионе в эпоху Средневековья. 
Сей научный труд, на наш взгляд, представляет особый интерес не только для исто-
риков, занимающихся вопросами военной истории и военного дела средневекового 
Востока и специалистов-оружиеведов, но и для широкого круга читателей.

1 В частности, в Дербенд-наме со ссылкой на Табари указывается, что границы Азер-
байджана простираются от Хамадана, Абхара, Зендгана (Зенджана) (Иранский Азербай-
джан. – Г. Ф.) на юге до Хазаранского Дербенда на севере [Derbend-nameh… 1951, 25]. 
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Наиболее полная и подробная информация о границах исторического Азербайджана пред-
ставлена в цикле статей Р. Н. Гусейнова “Большой Азербайджан в российских, европейских 
и иных источниках” [см.: Гусейнов 2012].

2 Эта единственная рукопись домонгольского периода, дошедшая до нас в целости, со-
держит 71 миниатюру, из которых 25 изображают батальные сцены, и хотя посвящены они 
событиям XI века, но соответствуют типологическим композициям современной художни-
ку эпохи [Əhmədov 2017, 60].

3 О зарождении и этапах развития Тебризской миниатюрной школы см.: [Гасанзаде 
2016].
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The article is dedicated to the 75th anniversary of Olena Ohnyeva, well known Ukrai-
nian Tibetologist, Buddhologist, researcher in the field of source studies. It describes 
Olena Ohnyeva as prominent specialist in Tibetology and Buddhology, Tibetan history, 
culture, art, and also Ukrainian studies. Some of O. Ohnyeva’s works on Buddhist ico-
nography art are being mentioned, as well as publications dedicated to other topics. Ole-
na Ohnyeva’s bibliography for the last 6 years is presented at the end of the article.
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ЮвІлей О. Д. ОгНєвОї
24 липня 2019 р. відсвяткувала своє 

75-річчя Олена Дмитрівна Огнєва – зна-
ний український сходознавець, автори-
тетний фахівець у галузі джерелознав-
ства, книгознавства, мистецтвознавства 
та етнографії Східної Азії та України. 
Дослідниці належать важливі наукові 
розробки в галузі вивчення тибетської 
етнографії, релігії, культури, історії схо-
дознавства України, історії Волині, ук-
раїнської середньовічної книги та гераль-
дики, а також контактів народів Східної 
Азії з Україною. 

Олена Дмитрівна народилася 24 лип-
ня 1944 р. в абхазькому містечку Ґулріп-
ші неподалік від Сухумі в сім’ї службов-
ців. Місцем її навчання став східний фа-
культет Ленінградського університету, 
де розпочалися сходознавчі студії Олени 
Дмитрівни Огнєвої – у галузі тибетології. 
Вчителем Олени Дмитрівни був знаний 
індолог Г. Бонгард-Левін, під керівни-
цтвом якого й була написана і захищена 

1980 р. дисертація на тему “Тибетський середньовічний трактат з історії образот-
ворчого мистецтва”. Перш ніж повернутися до України, Олена Дмитрівна Огнєва 
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працювала в Музеї народів Сходу в Москві та у відділі рукописів Інституту сходо-
знавства Академії наук Таджикистану.

Вже багато років Олена Дмитрівна працює в Інституті сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАНУ. І, як і раніше, Тибет, його історія, культура, буддій-
ська традиція та мистецтво залишаються незмінними інтересами Олени Дмитрівни, 
глибокого вченого-сходознавця. Особливо це стосується буддизму і буддійського 
мистецтва, тибетських буддійських текстів. Цій проблематиці Олена Дмитрівна від-
дала роки копіткої, але натхненної праці. Тибетські пам’ятки в колекціях і фондах 
музеїв в Україні і за її межами не залишилися без уваги дослідниці: їхня атрибуція, 
датування, а також мистецтвознавчий аналіз пам’яток буддійського мистецтва в ба-
гатьох музеях України – всім цим завдячуємо Олені Дмитрівні Огнєвій.

У її доробку близько 500 друкованих праць (з них понад 360 – у царині сходо-
знавства) в наукових виданнях України, Росії, США, Польщі, Китаю, Індії, не кажучи 
вже про численні публікації в засобах масової інформації. З них 3 колективні мо-
нографії, 4 брошури, 4 збірники статей, підготовка 11 каталогів (текст, атрибуція 
пам’яток), не враховуючи перевидань. Її дослідження стали важливим складником 
джерельної бази для вивчення етнографії, релігії, мистецтва народів Східної Азії 
від Середньовіччя до наших днів. 2013 р. О. Огнєву нагороджено Премією НАН 
України імені А. Ю. Кримського за цикл робіт “Філософсько-релігійні та наукові 
традиції Сходу в європейській культурі”.

Коло зацікавлень дослідниці надзвичайно широке. Адже, окрім Тибету, вивчен-
ню якого дослідниця так вірно служить, Олена Дмитрівна чимало зробила для до-
слідження творчості і життєвого шляху композитора І. Стравінського та Лесі Ук-
раїнки. “Східному сліду”, темі Сходу у творчості цих видатних людей присвячені 
багато праць Олени Дмитрівни. До того ж вона брала активну участь і у створенні 
Меморіального музею Ігоря Стравінського в Устилузі (Волинська обл.), є лауреа-
том обласної премії його імені (1994 р.)

Отже, науковий доробок Олени Дмитрівни – величезний. Тільки за останні 
5 років це збірник, брошури, десятки статей, коментарі і т. д. Тибетологічні роботи 
Олени Дмитрівни звернені до багатьох аспектів мистецтва та культури Тибету і 
буддизму загалом. Серед статей і публікацій, що побачили світ за останні роки, є 
статті, що аналізують іконографію тибетських і центральноазійських танок, зокре-
ма спадок великого монгольського художника, скульптора і буддійського вчителя 
Дзанабадзара, іконографію Падмасамбхави, питання формування сюжету “Бхавача-
кра” в традиції буддійського живопису, а також порушують багато інших малодос-
ліджених питань з галузі буддології. Наразі Олена Дмитрівна продовжує опрацю-
вання пам’яток писемності у відділі рукописів Інституту рукопису НАН України, 
які дають уявлення про сакральну традицію північного буддизму. Йдеться про ру-
кописи і ксилографи тибетською, монгольською, на тодо бічіг (старокалмицькою) і 
санскритською мовами.

З 2015–2016 рр. Олена Дмитрівна зацікавилася сучасною тибетською худож-
ньою прозою і написала низку статей з цієї тематики, а також післямову та комен-
тарі до роману Алая “Коли спаде курява”, перекладеного українською мовою (Х.: 
Фоліо, 2016). Нещодавно дослідниця підготувала передмову та словничок до ви-
дання: Пошта М. Мандрівки Гімалаями. Казки з Тибету, Бутану, Ладакху і Сіккі-
му / [Пер. з чес. Тетяни Савченко]. – К.: Сафран, 2019. – 156 с.

У листопаді 2018 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варва-
ри Ханенків відкрилася й успішно пройшла, ставши яскравою сторінкою культур-
ного життя нашої столиці, виставка буддійського мистецтва під назвою “Будда. 
Той, хто пройшов світами Санcари”. Були представлені твори буддійського мисте-
цтва з колекцій самого Музею Ханенків, Одеського музею західного та східного 
мистецтва, приватної збірки Ігоря Понамарчука. Автором ідеї і концепції виставки, 
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а також каталогу до неї стала Олена Дмитрівна. Тільки в цьому році дослідниця 
надала консультації з приводу пам’яток буддійського мистецтва Львівському му-
зею історії релігії, відділу етнографії Східної і Південно-Східної Азії Кунст-
камери, Музею антропології та етнографії імені Петра Великого РАН (Санкт-
Петербург), відділу давнього Сходу Державного музею образотворчого мистецтва 
ім. О. С. Пушкіна (Москва) та ін.

Весь колектив Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського щиро вітає не-
втомну та натхненну дослідницю і бажає їй здоров’я, творчої наснаги та нових 
звершень!

Д. Є. Марков
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On the 18th of October 2019 in the framework of VI Congress of the youth researchers of reli-

gions “Religion in the contemporary culture” (Kyiv, October 17–18, 2019) round table “Vaishna-
va culture in modern world” was held. Scholars who investigate Vaishnava tradition as well as 
representatives of the tradition by itself come together in one auditorium to discuss different as-
pects of gaudiya-vaishnavism.

It was the third round table dedicated to Bengali Vaishnavism in the framework of Congress. 
This year the discussion was unique because the representatives of two gaudiya organizations 
(maṭha) took part in the event – of the International Society for Krishna Consciousness (ISK-
CON) and Sri Chaitanya Saraswat Math. Participants talked over different sharp and contradicto-
ry questions such as the place of modern technologies in Vaishnava culture nowadays, the 
possibility to investigate the religion from the position of outsider, the so called mishra (miśra) 
(additions to pure bhakti), the interconnection between Vashnava and Ukrainian identities in 
Ukrainian ISKCON community and finally the universality of Vedic culture and it’s efficiency in 
civil life. It seems to be the main achievement of the round table that the representatives of two 
maths come to agreement during the event. This fact shows that religious studies can successfully 
fulfill the function of the mediator between different religious communities. 

Keywords: Gaudiya-vaishnavism, International Society for Krishna Consciousness, Sri Chai-
tanya Saraswat Math, Vaishnavism 

Круглий стіл “ВайшнаВсьКа Культура В сучасному сВіті”
В рамКах VI Конгресу молодих дослідниКіВ релігії
“релігія В сучасній Культурі”
(Київ, 18 жовтня 2019 року) 

Уже третій рік поспіль у рамках Конгресу молодих дослідників релігії та Міжна-
родної релігієзнавчої школи “Вайшнавська традиція крізь століття” проводиться 
круглий стіл, присвячений вивченню найрізноманітніших аспектів ґаудія-вайшнавіз-
му. Захід відбувся 18 жовтня 2019 року на історико-філософському факультеті Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка. Попри невелику кількість учасників, 
дискусія вийшла продуктивною і навіть де в чому унікальною, адже в одній аудито-
рії в академічному контексті вперше зібралися представники двох матхів (організа-
цій) бенгальського вайшнавізму – Товариства свідомості Кришни (ISKCON) та Шрі 
Чайтанья Сарасват Матху, які хоч і черпають з одного джерела, але мають дещо від-
мінне бачення розвитку традиції ґаудія-вайшнавізму в сучасному світі.

Шрі Чайтанья Сарасват Матх, що в Україні також відомий своїм масштабним 
проєктом Vedalife, представляв Руслан Казієв (Расананда), який у своїй доповіді не 
лише розповів про те, як вайшнавізм набуває дедалі більшої актуальності за доби 
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фейсбуків-інстаграмів, а й раптом виявив абсолютно безпрецедентну цікавість до 
релігієзнавців. Оскільки будь-якому вченому-гуманітарію, особливо тому, хто про-
водить польові дослідження, нерідко доводиться стикатися з тим, що взаємної ціка-
вості між ним та об’єктом дослідження просто не може бути, факт інтересу до влас-
ної персони з боку адепта видається чимось просто фантастичним. Та круглий стіл 
довів, що це можливо. Одними з неоднозначних і гострих питань у доповіді Русла-
на Казієва були ті, що покликані з’ясувати, чим усе ж займаються релігієзнавці. 
По-перше, пролунало питання, чим є релігія для релігієзнавців. У ході спілкування 
було розвінчано думку про те, що вчених цікавить лише зовнішній, формальний, 
тобто ритуальний, бік релігії, згадавши про існування феноменології релігії, яка й 
покликана вивчати досвід вірян, тобто те, як вони самі переживають традицію, до 
якої належать. Серед допитливих слухачів одразу виникло логічне питання: ким 
має бути релігієзнавець – інсайдером чи аутсайдером, інакше кажучи, чи має він 
належати до релігії, яку вивчає, чи, навпаки, бажано бути поза нею, щоб об’єктивно 
її оцінити? З’ясували, що в релігієзнавстві немає і не може бути одностайної думки, 
яка позиція найкраща, вони обидві мають свої вади та переваги й обидві мають 
право на існування. Проте самі ж представники вайшнавської традиції сходяться на 
думці, що аутсайдерська позиція не наближує дослідника до розуміння об’єкта 
свого дослідження, адже це те саме, що знати все про технологію виробництва 
меду, його сорти й смаки, ніколи не куштувавши його. Втім, у своїй доповіді Рус-
лан Казієв допустив можливість аутсайдерського вивчення релігії, лишень за умови 
застосування так званого теїстичного підходу. Цей тонкий підхід, на його думку, є 
вінцем релігієзнавчих підходів. Застосовуючи його, вчений може стати поціновува-
чем духовних культур і смаків, зможе розбиратися в градаціях божественного. При 
цьому він має можливість залишатися незаангажованим. Такий підхід Руслан назвав 
татастха-вічар – безпристрасний аналіз. Думка була доповнена цитатою з інтерв’ю 
голови Майстерні академічного релігієзнавства Руслана Халікова, який сказав, що 
вбачає “своє завдання як голови МАРу в тому, щоб […] дотримуватися принципів 
наукової об’єктивності та не ставати беззаперечно на сторону якоїсь релігійної кон-
фесії чи атеїстичного світогляду, оскільки це єдиний спосіб зберегти авторитет ре-
лігієзнавства як прогностичної науки, інакше нам просто перестануть вірити”.

З вуст доповідача лунали дотепні метафори про те, що нетрудяще релігієзнав-
ство може лише спостерігати за пожежею, а ліквідувати її здатен тільки “практич-
ний теїзм”. Хоча детально про це не вдалося поговорити, все ж напрошується від-
повідь: релігієзнавство має принципово іншу мету й ніколи не мало амбіцій тушити 
пожежі та повністю визнає за релігіями цю благородну функцію. Подекуди прямо, 
подекуди опосередковано в доповіді Руслана Казієва звучала ідея про те, що давня 
традиція ґаудія-вайшнавізму цілком гармонійно влилася в сучасний світ соцмереж 
та віртуальної реальності. Новітні технічні засоби лише сприяють поширенню вчен-
ня та глибшому зануренню в нього. З його погляду, зовнішні форми релігії важливі, 
але не визначальні. Місце і спосіб, у який людина спілкується з Богом, не мають зна-
чення. Для ілюстрації своєї думки доповідач навів цікавий приклад із життя Бгакті-
сіддханти Сарасваті, одного з вайшнавських учителів. Коли ґуру проповідував 
учення серед освічених індусів, один зі слухачів був так вражений проповіддю, що 
сказав: “Ваша релігія така досконала. Її храми мають бути в кожному місті!”, на що 
Вчитель відповів: “Це чудова ідея, але насамперед я б хотів, щоб храми були в кож-
ному серці”. На питання, чому доповідач обрав саме ту релігію, яку обрав, Руслан 
пожартував, що “який дільничний лікар був на районі, до такого і звернувся”.

Андрій Козка з Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
предметом цьогорічної доповіді обрав так звані мішри, “домішки” до чистого бгак-
ті, які недосконалий спекулятивний розум накладає на нього, спотворюючи його. 
Занепад ґаудія-вайшнавізму, починаючи із XVII ст., пов’язаний з мішрами сахаджиїв, 
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йоґів, які ідею первинного чистого бгакті забруднили ідеєю можливості його досяг-
нення через чуттєву насолоду. У зв’язку з проблемою мішр пан Андрій описав зна-
йому серед вірян будь-якої релігії ситуацію, коли сумлінно виконувана практика 
протягом тривалого часу не приносить духовних плодів. Звісно, причиною цього 
можуть бути, за словами доповідача, анартхи (“нечесноти”, гріхи), але й більш тон-
кі причини не варто виключати, а саме ті, які й породжені мішрами. У такому разі 
відданий хоч і сумлінно практикує, але неправильно розуміє мету практики, напри-
клад свідомо чи несвідомо прагне набути надприродних здібностей або ж отримати 
чуттєві задоволення, як уже згадані сахаджиї. Також не дасть плодів аропа (зовніш-
ня форма релігії), коли відданий дотримується усіх зовнішніх приписів релігії, але 
при цьому не встановлює істинних відносин із Бгагаваном (Богом). Згадав пан Ан-
дрій і про ті категорії людей, мішри яких, якщо такі є, дуже деструктивно впливають 
на суспільство. Це насамперед правителі-кшатрії, а також учені. Завершив Андрій 
Козка свою доповідь фактами, що підтверджують всесвітнє визнання індуїстської 
культури, адже у 2015 році ООН встановила Міжнародний день йоґи (21 червня), а 
ЮНЕСКО включило до реєстру нематеріальної культурної спадщини людства 
(Memory of the World Registry) багато індійських текстів, серед яких фігурує най-
давніша пам’ятка індійської культури – Ригведа.

Юлія Філь з Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України пред-
ставила мету й проміжні результати свого дослідження в рамках проєкту Інституту 
“Етнорелігійні та конфесійні меншини східного походження в соціокультурному 
просторі України”. Головною метою цієї розвідки було з’ясувати, як вайшнавська 
ідентичність взаємодіє з національною в українській громаді ISKCON. Основними 
методами, якими користувалася Юлія, були якісні соціологічні методи, зокрема гли-
бинне інтерв’ювання та включене спостереження. Вдалося з’ясувати, що взаємодія 
національної та вайшнавської ідентичності відбувається у “вилці” “належного” та 
“фактичного” (“неналежного”), коли позиція кожного опитаного вайшнава відпо-
відно до його особистого досвіду віднаходить себе між тим, як має бути згідно зі 
святими писаннями, і тим, як це можливо втілити в конкретних обставинах вай-
шнавської практики на території України. Наприклад, деякі з респондентів відпові-
дали, що хоча втручання в політичні та воєнні справи не входить у духовні завдання 
відданого, втім, якщо вони опиняться серед призовників, братимуть участь у війні 
й будуть виконувати цю дгарму. Інші ж респонденти, також цілком підтримуючи 
позицію невтручання в мирські громадянські справи, вважали військову службу ка-
тегорично неприпустимою для себе.

Доповідачка скористалася присутністю представників традиції в аудиторії, щоб 
з’ясувати їхні думки про деякі аспекти вайшнавської культури, насамперед про те, 
як віддані, які мають небрагманічну природу, можуть знайти себе в брагманічній 
культурі вайшнавізму, у якій культивуються вегетаріанство та відреченість від мир-
ських справ. Олександр Плис (Абгінанда Дас Адгікарі), голова Київської духовної 
академії свідомості Кришни, дав розгорнутий коментар з цього приводу.

Доповідач почав з того, що всі суперечності між вайшнавською культурою та 
особистою природою виникають лише тоді, коли є дисбаланс у розвитку особис-
тості. А оскільки його основним інструментом у нашому суспільстві є освіта, вай-
шнавський учитель почав саме з неї. Головною метою освіти, за його словами, є не 
просто розвиток особистості, а цілісний її розвиток, за якого вона росте у всіх ас-
пектах – духовному, соціальному, ментальному (інтелектуальному й емоційному) 
та фізичному. У результаті людина здатна відповідати на всі виклики життя. Турбо-
та про фізичний бік має виявлятися у відповідному режимі праці, їди, сну, інтимно-
го життя; про соціальний бік – у належному вибудовуванні стосунків із сім’єю, гро-
мадою, державою; про ментальний бік – у контролі над думками та емоціями; про 
духовний – у вибудовуванні відносин з Вищою особою, Богом. На думку доповіда-
ча, у нашій системі освіти бракує духовної складової.
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Абгінанда Дас Адгікарі вважає, що, попри хибну думку про асоціальність вай-
шнавів, вони, навпаки, є соціально ефективними людьми, адже вайшнавська куль-
тура та дисципліна піклуються про всі чотири боки особистості, що і є запорукою 
ефективності в соціумі. Згадувана Юлією Філь відреченість вайшнавської культури 
не означає жертвування на вівтар духовному аспекту особистості усіх інших її ас-
пектів. Доповідач підкреслив, що всі чотири аспекти мають бути в балансі, без того, 
щоб віддавати перевагу одному з них. Абгінанда переконав, що вайшнави не поки-
дають соціум, просто справи мирські не мають бути головною метою життя. А Ан-
дрій Козка слушно згадав Бгактівіноду Тгакура, бенгальського реформатора ХІХ ст., 
який поєднував практику з активною діяльністю в миру, адже служив у британській 
адміністрації, постійно піднімаючись у ранзі.

Як пояснили пан Адгікарі та пан Андрій Козка, суперечностей між громадян-
ською та вайшнавською позицією у вайшнавізмі не може бути, бо є поняття вічного 
обов’язку, або обов’язку душі (джайва дгарма), і тимчасового обов’язку (найміт-
тіка дгарма). Є вічна джива (душа), яка отримує тимчасове тіло. Душа не має жод-
них характеристик, тоді як тіло має національність, форму та обставини, у яких 
перебуває. Хоч головним обов’язком вважається перший, духовний, людина не має 
ухилятися від виконання другого, який стосується життя у фізичному тілі, зокрема 
й обов’язку перед державою. Якщо потрібно захищати державу, то це компетенція 
найміттіка-дгарми, яку не можна ігнорувати.

Релігія, на думку Абгінанди Даса, – це “упаковка” джайва-дгарми, якої вона 
обов’язково потребує. “Релігійність без науки – це вияв або сентименталізму, або 
фанатизму. Все має бути науково”, – сказав Адгікарі, маючи на увазі, що будь-яка 
релігійність потребує структурування, тобто “науки”. Кожен сам обирає традицію, 
яка для нього найкраща, але в жодному разі представник традиції не має говорити, 
що вона найкраща, бо це неетично. Дискусії між різними релігіями можна вести 
лише стосовно питання розвитку любові до Бога, а не таких зовнішніх географічно 
і культурно детермінованих речей, як одяг, їжа чи ритуал.

Під час розмови модераторка поставила питання, як у вайшнавській традиції ви-
рішується ситуація, коли відданий не може погодитися на сто відсотків зі знанням, 
яке вона дає, і що робити відданому, якому загалом вона резонує, але не у всіх ас-
пектах. Абгінанда Дас відповів, що в таких питаннях обов’язково має бути духов-
ний вчитель, який усе роз’яснить, а Андрій Козка додав, що прийняття і розуміння 
суті релігії приходять із формуванням вищого смаку, за наявності якого з’являється 
тонке розуміння усіх релігійних приписів.

Звісно, окреслений зміст обговорення не передає всіх нюансів та повноти диску-
сії в аудиторії, та й сама розмова далеко не вичерпана, але її учасники погодилися, 
що конгрес, школа з вайшнавізму й подібні майданчики є дуже потрібними як для 
вчених, так і для тих, хто практикує, адже вони збагачують як одних, так і других 
на духовному та інтелектуальному рівні. Та головним здобутком круглого столу 
можна вважати порозуміння, якого досягли представники двох матхів в аудиторії. 
Цьогорічний круглий стіл став яскравим прикладом того, що релігієзнавці справді 
можуть виконувати функцію медіаторів між конфесіями і сприяти їхньому більш 
коректному, позбавленому стереотипів та хибних уявлень розумінню одна одної.

Ю. C. Філь
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