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ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Я. Р. ДАШКЕВИЧА

М. А. Араджионі, О. Б. Бубенок, О. С. Мавріна

ВІДОмІ тА мАлОВІДОмІ
схОДОзНАВЧІ ДОслІДЖЕННЯ Я. Р. ДАШКЕВИЧА

У 2016 р. наукова громадськість відзначає 90-річний ювілей видатного українсько-
го історика Ярослава Романовича Дашкевича. Я. Р. Дашкевич відомий у науко-

вому світі не лише як дослідник минулого України, а й як орієнталіст. Сходознавство 
давно стало частиною його складного та славетного життя. Але, на жаль, його ко-
леги досі не мають чіткої інформації про всі його сходознавчі праці. Причиною цьо-
го стали ті складнощі та перешкоди, що спіткали вченого в тяжкі роки його життя.

Ярослав Іван-Ананія Романович Дашкевич народився 13 грудня 1926 року у 
Львові, у славетній українській родині. Його батько, Роман Дашкевич, який похо-
див із князівського роду Корибутів, був видатним громадсько-політичним та вій-
ськовим діячем, а мати, Олена Степанів, – відомим українським ученим-географом, 
хорунжою Українських січових стрільців та чотарем Української Галицької армії. 

Ярослав Романович дістав різнобічну освіту, що визначило все його подальше 
життя. У 1944 році він закінчив Львівську академічну гімназію та вступив до 
Львівського медичного інституту. Але повну вищу освіту все ж таки здобув на фі-
лологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка в 
1949 році. З того часу справжнім його покликанням стали гуманітарні студії. У груд-
ні 1949 року за сфабрикованими звинуваченнями в політичній неблагонадійності 
він був заарештований органами КДБ та відправлений на 10 років до виправно-
трудових таборів.

У 1956 році Ярослав Романович повернувся до Львова, але як “політично небла-
гонадійний” був позбавлений можливості працювати за фахом. Проте в умовах 
постійного тиску та нагляду з боку органів КДБ йому дозволили з 1957-го по 
1966 р. працювати бібліографом відділу історії України Інституту суспільних наук 
АН УРСР. У цей період він зацікавився історією вірмен в Україні, чому сприяло й 
знання вірменської мови, яку він опанував під час перебування в таборах. У резуль-
таті в 1962 році вийшла його перша монографія “Армянские колонии на Украине в 
источниках и литературе XV–ХІХ веков” [Дашкевич 1962]. Проте про захист кан-
дидатської дисертації зі сходознавства в Україні тоді годі було й думати. Тому Ярос-
лав Романович був змушений захистити кандидатську дисертацію “Вірменські ко-
лонії на Україні в джерелах та літературі XV–ХІХ ст.” вірменською мовою у 
Вірменії в 1963 р.

До 1989 року Ярослав Романович постійно зазнавав утисків з боку КДБ і, як на-
слідок, був позбавлений улюбленої роботи. Але саме в цей важкий період він став 
відомим дослідником історії Європи та Сходу не лише в СРСР, а й у багатьох краї-
нах Заходу. На початку 1970-х років його друг і колега Омелян Пріцак заснував при 
Гарвардському університеті (США) Інститут українських досліджень, у виданнях 
якого Ярослав Романович Дашкевич дістав змогу публікувати результати своїх до-
сліджень, єдиний з українських вчених, які проживали в СРСР. Окрім того, дирек-
тор Інституту українських досліджень Омелян Пріцак неодноразово запрошував 
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Ярослава Дашкевича на роботу до Гарварду. Але Ярослав Романович не уявляв своє 
життя поза межами України. Кардинальні зміни в його житті сталися напередодні 
здобуття Україною незалежності.

У 1990 році він став провідним науковим співробітником Інституту суспільних 
наук Академії наук України, керівником Львівського відділення Археографічної ко-
місії Академії наук УРСР, а з 1992 року і до кінця життя – заступником директора 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського 
НАН України та керівником Львівського відділення цієї ж установи. У 1994 році 
йому було присуджено науковий ступінь доктора історичних наук, а в 1996 році 
присвоєно вчене звання професора. 

З 1998 року Ярослав Романович очолював відновлену у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка кафедру сходознавства. Це стало знаковою по-
дією для українського сходознавства ще й тому, що зі Львовом була пов’язана доля 
видатного українського орієнталіста Омеляна Пріцака. Саме тут, у Львові, два вели-
ких вчених вперше зустрілися. Це сталося 1943 року у львівському Літературно-
мистецькому клубі, де, за словами Я. Р. Дашкевича, “гімназист VII (передостаннього) 
класу гімназії, вперше віч-на-віч, зустрівся з магістром Омеляном Пріцаком”.

Будучи близьким другом і однодумцем Омеляна Пріцака, Ярослав Романович від 
початку заснування в 1991 році Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України й до своїх останніх днів працював і співпрацював з Інститутом, бо 
вважав, що сходознавство – це той напрям, який “досі ще не вивчено в історії 
України. Ми дивимось або на Північ, або на Захід, а забуваємо, що був, наприклад, 
Схід, справжній Схід”.

Протягом 19 років Я. Дашкевич брав активну участь у роботі Інституту сходо-
знавства ім. А. Ю. Кримського як провідний науковий співробітник спочатку відді-
лу Євразійського степу, а пізніше – відділу історіографії та джерелознавства. Він 
був членом Вченої ради, членом редколегій періодичних видань Інституту – “Схід-
ний світ” та “Сходознавство”; неодноразово виступав рецензентом монографій, що 
видавались в Інституті; був науковим керівником та офіційним опонентом дисерта-
цій зі сходознавчої тематики. Вагомою подією стали публікації Ярослава Романови-
ча у виданнях Інституту сходознавства та виступи на наукових конференціях, які 
організовував Інститут. Для нас, його колег-сходознавців, Ярослав Романович був 
і залишається не лише провідним фахівцем з вірменістики, а й видатним номадо-
логом та істориком сходознавства. У доробку вченого більше 1000 наукових праць, 
з яких значний відсоток становлять орієнталістичні студії.

Незважаючи на свою надзвичайну зайнятість, Ярослав Романович завжди знахо-
див час для молоді, опікувався аспірантами, бо вважав, що майбутнє науки за моло-
дими дослідниками. Він з оптимізмом дивився в майбутнє. Проте ще чимало з його 
творчих задумів і планів залишилися нездійсненими, нереалізованими. Так, в 
останні місяці свого життя вчений активно співпрацював зі співробітниками Інсти-
туту, готував до друку нові публікації зі сходознавства. Востаннє Ярослав Романо-
вич брав участь у ХІІІ Сходознавчих читаннях А. Ю. Кримського 22–23 жовтня 
2009 року, виступивши на пленарному засіданні з доповіддю “Українські мандрів-
ники ХІХ ст. на Близькому Сході та їхні мемуари”. Він збирався приїхати і на 
XIV читання 2010 року, та вже не судилося. 

Варто зазначити, що вірменознавчі студії Я. Р. Дашкевича стали основою для 
збірки “Вірменія і Україна”, що була видана у Львові та Нью-Йорку у 2001 р. під 
грифами Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Гру-
шевського НАН України та Інституту сходознавства ім. Агантангела Кримського 
НАН України [Дашкевич 2001]. У багатьох випадках зібранні там статті та рецензії 
являли собою передруківку опублікованих раніше досліджень, що виходили англій-
ською та французькою мовами на Заході в 1954–1980 рр. Таким чином, пересічному 
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українському дослідникові стосунків України зі Сходом вони були практично неві-
домі. Варто зазначити, що це видання викликало великий інтерес у наукових колах 
України. Свідченням цього є те, що у 2008 р. Ярослав Романович Дашкевич став 
лауреатом премії ім. А. Кримського НАН України за досягнення в галузі орієнта-
лістики саме за книгу “Вірменія і Україна”. Таким чином, це видання стало першим 
кроком у низці публікацій маловідомих українському читачеві сходознавчих праць 
Я. Р. Дашкевича. Зазначимо, що вірменознавчі студії Я. Р. Дашкевича заслуговують 
на окремий розгляд.

Але Ярослав Романович присвятив себе не лише вірменістиці, а й іншим напря-
мам в орієнталістиці. Завдяки інформації від співробітників Львівського відділення 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського 
НАН України та викладачів кафедри сходознавства Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка ми знаємо, що в особистому архіві вченого були знай-
дені 102 праці Ярослава Романовича Дашкевича, присвячені сходознавчій тематиці. 
Користуючись нагодою, автори цієї статті висловлюють подяку нашим колегам зі 
Львова за можливість ознайомитися з їхніми знахідками. В особистому архіві Ярос-
лава Романовича є ґрунтовні дослідження про Великий кордон України, кам’яні 
баби, Україну на бурштиновому шляху, ясир з українських земель, золотоордин-
ське і турецьке Поділля, про українсько-турецькі, українсько-сирійські відносини, 
про східні народи на теренах України – калмиків, караїмів, кримських татар, сара-
ценів, чемерисів, черкесів та ін., з питань джерелознавства та історіографії україн-
ського сходознавства. Більшість праць було опубліковано вченим у 1970–2000-х рр. 
Однак деякі тексти, виявлені в науковому архіві Я. Р. Дашкевича, ще не були опуб-
ліковані. І цьому є пояснення – більшість із них були написані для публікації за 
межами України російською мовою. Проте, як бачимо, політичні міркування тоді 
взяли своє і деякі роботи Я. Р. Дашкевича не надрукували. Хоча могли бути й інші 
причини. Зазначимо, що всі ці праці мають увійти до збірки “Україна і Схід”, що 
має вийти до 90-річчя від дня народження Я. Р. Дашкевича. 

Поряд із науковим інтересом Я. Р. Дашкевича до вірменської громади та інших 
сходознавчих питань в Україні слід згадати також його студії щодо грецької спіль-
ноти середньовічного Криму та їхніх нащадків – “маріупольських”, або, як їх ще 
називав Ярослав Романович, “меотійських”, греків. Досліджуючи кримських вірме-
нів та відшукуючи аналогії, він почав цікавитися й іншою християнською грома-
дою півострова – греками, які також протягом багатьох століть проживали в Криму. 
Вони так само, як і вірмени, змогли зберегти свою етнічну та конфесійну ідентич-
ність, але частина громади втратила мову своєї спільноти. Є щонайменше три його 
роботи, присвячені проблемі етногенезу й сучасного становища греків Північного 
Причорномор’я. У роботах він досить критично ставиться до поширеної наразі 
практики називати мову греків-тюркофонів України “урумською”, вважаючи більш 
коректною назву “греко-кипчацька”. Він характеризує її як “архаїзовану крим-
ськотатарську мову з османськими вкрапленнями, очевидно з питомими власними 
діалектними особливостями”, що з’явилася у греків внаслідок мовної асиміляції з 
боку панівних спільнот середньовічного Криму – османів і кримських татар. 
Я. Дашкевич полемізує з деякими авторами теорій тюркського походження тюрко-
мовних греків – О. Блау та О. Гаркавцем, вважаючи їх слабоаргументованими, й 
акцентує увагу на тому, що «різниця в розмовній мові та в новостворених цілком 
адекватних субетнонімах – “румеї” та ”уруми” – не дає підстав ділити один-єдиний 
етнос на дві народності чи вимагати роздрібнення етносу…». Я. Р. Дашкевич зазна-
чав, що приводом для написання його “грецьких” робіт стали дві проблеми: одна – 
суто етнологічна – як ці спільноти змогли зберегти свою етнокультурну ідентичність 
в умовах культурно-лінгвістичної асиміляції (тюркизації), а також правова пробле-
ма – “які етноси, національності, нації сучасної України можна вважати корінними, 
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автохтонними, збереженими з часів далекої старовини”. Будучи пов’язаним із Феде-
ралістським союзом європейських національностей та інших міжнародних європей-
ських організацій цього типу, Ярослав Романович намагався осмислити й визначити 
коло корінних народів нашої країни, а також їхній правовий статус і деякі інші юри-
дичні питання, в т. ч. ті, що стосувалися прав іншої групи кримських греків – депор-
тованих за національною ознакою в 1944 р. сталінським режимом. Я. Р. Дашкевич 
щиро здивований, констатуючи той факт, що греків “досі в Україні не вважають ко-
рінним етносом на тій лише підставі, що південніше розташована Греція – це основне 
місце розселення грецької нації. Етнічна історія греків Північного Причорномор’я 
проходила іншими шляхами як етнічна історія греків метрополії. Ці особливості, 
про які я вже говорив, дають підставу вважати, що греки Північного Причорно-
мор’я, незважаючи на дві депортації 1778 та 1944 рр. та на свій сьогоднішній ре-
ліктовий стан, становлять корінну національність України, яка налічує більше як 
2500 років свого етнічного існування, зберігаючи, в основному, до сьогодні високий 
рівень національної самосвідомості. В етнічній історії світу прикладів такої націо-
нальної стійкості й живучості не так багато” [Дашкевич 1996б, 214–215]. 

Зважаючи на те, що Ярослав Романович був не тільки блискучим вченим, а й 
великим громадянином України, що розбудовується як самостійна і незалежна дер-
жава, він надав відповідні рекомендації Міністерству України у справах національ-
ностей та міграцій щодо визначення статусу греків, кримських татар, караїмів, 
кримчаків на теренах України, забезпечення їхніх прав та захисту культурної само-
бутності, а також низку рекомендацій для діяльності грецьких громад на місцях. 
Варто зауважити, що до більшості із них дослухалися – наразі в Маріуполі існує 
Маріупольський гуманітарний університет, новогрецька мова викладається в шко-
лах, населеним пунктам були повернуті старі грецькі назви тощо, але греки й досі 
чекають від держави визнання себе корінним народом України.

Необхідно зазначити, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Я. Р. Дашкевич 
зробив значний внесок у розвиток тюркологічних студій у новій українській нау-
ці, започаткував нові напрямки досліджень в галузі монголістики та сформував і 
розвинув концепцію щодо співіснування кочового й осілого землеробського світів 
на теренах Північного Причорномор’я. Остання тема посіла значне місце в дослі-
дженнях вченого. 

Ця концепція дістала назву “Великого кордону”. У своїй статті “Україна на межі 
між Сходом і Заходом (XIV–XVIII ст.)” Я. Р. Дашкевич дав таке пояснення цього 
феномену: “Великий кордон в Україні був зоною різноманітних етнічних контактів, 
що діяли за принципом вибіркового фільтра: не все те, що було характерне для Схо-
ду, без спротиву сприймали на Заході й навпаки (це, зокрема, стосувалося релігій-
них ідей). Але сприймали багато. Здається, західні цивілізації сприйняли більше 
елементів Сходу, ніж східні цивілізації – елементів Заходу. Це пояснюється, мабуть, 
більшою гнучкістю і меншим консерватизмом Заходу, з іншого ж боку – набагато 
догматичнішим мусульманським фундаменталізмом. Великий кордон в Україні сто-
літтями не лише палахкотів вогнем, але і був зоною етнокультурного обміну. Гра-
ниці не лише роз’єднували, але й об’єднували народи – в усякому разі, так бувало в 
минулому” [Дашкевич 1991, 28–44].

Саме останній аспект проблеми знайшов найбільш детальне висвітлення у дослі-
дженнях Я. Р. Дашкевича. Так, у роботі “Етноконфесійна ситуація обабіч Великого 
кордону XIV–XVIII ст. Спроба синтетичного узагальнення” він зазначив: “Великий 
кордон між європейською та азіатською цивілізаціями, що проходив в основному 
по степовій смузі Північного Причорномор’я (однак з пересуванням – у різні періо-
ди – кордону на північ або південь), ніколи не був непроникливим бар’єром для різ-
них конфесій, з яких на перший план висувається християнство, іслам, а також 
юдаїзм, караїмство, буддизм. Майже кожна з цих конфесій диференціювалася на 
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різні напрями, що також відбивалося на релігійній ситуації в зоні... Для півтисяче-
річного існування українського Великого кордону у XIV–XVIII ст., все ж таки, були 
характерні відносини толерантності, які однак не були позбавлені взаємного недовір’я, 
настороженості, замкнутості в межах релігійних громад” [Дашкевич 2000, 13–14].

Варто зазначити, що концепція Я. Р. Дашкевича про Великий кордон значною 
мірою вплинула на багатьох українських дослідників. Зокрема, ці ідеї знайшли 
подальший розвиток у дослідженнях археолога С. О. Біляєвої, яка займається 
проблемою взаємовідносин східнослов’янського і тюркського світів у XIII–XVIII ст. 
З цього приводу вона зазначила: “Сприйняття елементів турецької культури з пев-
ною трансформацією або використання турецьких речей в побуті стали органічною 
частиною української культури. Здобутки сучасного етапу археології дозволяють 
вийти за межі локальних вимірів і поставити актуальну проблему співіснування та 
взаємодії різних соціально-економічних, етнокультурних і релігійних систем, пред-
ставлених певними локальними цивілізаціями на глобальному рівні. Північне 
Причорномор’я було не лише смугою військових протистоянь і конфліктів, але й 
своєрідним мостом діалогу, культурних інновацій і впливів між Азійським і Схід-
ноєвропейським ареалом” [Біляєва 2011, 26]. 

Значне місце в пізній середньовічній історії Північного Причорномор’я Я. Р. Даш-
кевич завжди відводив кримським татарам. Саме на них дослідник і зосередив свою 
увагу в своїх тюркологічних студіях. 

У статті енциклопедичного характеру “Кримські татари”, опублікованій в “Ет-
нічному довіднику” в 1996 році [Дашкевич 1996, 125–126], та в її розширеній, до-
опрацьованій та доповненій сучасними матеріалами версії “Кримські татари: етно-
конфесійний аспект” 2003 року дослідник дав таке визначення кримськотатарського 
етносу: “Тюркський етнос, який заселяє в Україні в основному Кримський півост-
рів (за межами України – в Узбекистані, а також діаспора давнішнього походження 
в Румунії, Болгарії, Туреччині)”. Що стосується походження кримських татар, то 
Я. Р. Дашкевич бачив це так: “Етнічна та конфесійна історія кримських татар охоп-
лює період від середини ХІІІ ст. до сьогодення і поділяється – залежно від політич-
ної історії – на кілька періодів: 1. монголо-татарський і золотоординський (1223–
1437 рр., близько 1261 р. утворено окремий Кримський юрт зі столицею в Солгаті, 
тобто Киримі, тепер Старий Крим); 2. Кримського ханства – самостійного (1437–
1478), залежного від Османської імперії (1478–1772), від Росії (1772–1783); 3. в 
складі Російської імперії, пізніше СРСР (1783–1944; до тотальної депортації крим-
ських татар 1944 р. до Середньої Азії). Новий (четвертий) період етнічної історії з 
моменту поступового повернення кримських татар в Україну – спершу до Україн-
ської РСР та Кримської області в її складі (початки рееміграції – кін. 1970-х рр. 
ХХ ст.), пізніше до незалежної України з Автономною республікою Крим включно” 
[Дашкевич 2003, 24–34].

Я. Р. Дашкевич вважав, що поширені в сучасній кримськотатарській ідеології 
етногенетичні конструкції, що відносять початок етносу ледве не до VII–VIII ст. – 
появи перших тюрків у Криму, а навіть до II–IV ст., позбавлені наукового ґрунту, 
вказуючи на етнічну неоднорідність кримських татар. Він, зокрема, відзначив: 
«Практично до 1944 р. існував поділ на субетноси: 1. південнобережні (“яли-
бойлу”) з помітними явищами османізації (частково це кримські турки, що поселя-
лися на території колишніх генуезьких колоній, захоплених Туреччиною 1745 р.); 
2. гірські (“татлар”, тати) – значною мірою татаризовані греки, готи, інші народнос-
ті; 3. центральнокримські (“орта-юлак”); 4. степові (“ногайлар”, ногайці або “мин-
гат”, “мангит”, мангити) – недавні кочовики, переважно ногайці за походженням» 
[Дашкевич 1996, 126].

Що стосується поширення ісламу серед кримських татар та його сучасного ста-
ну, то Я. Р. Дашкевич з цього приводу зазначив: “Виникла розгалуджена релігійна 
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адміністративна система на чолі з ханом, одночасно з халіфом, релігійними суддя-
ми (каді), значною кількістю монастирів дервішів (на чолі з шейхами), мережею 
шкіл (медресе, мектебе) при мечетях. На поч. XIX ст. (без Ялтинського повіту) на-
лічувалося 1556 мечетей та мектебе, 1890 р. – лише 275 мектебе. На сьогодні основ-
ну масу татар охоплює Муфтіят (духовне правління) мусульман Криму, заснований 
1991 р.; невелика кількість вірних підпорядковується Духовному об’єднанню му-
сульман України, що виникло 1992 р. Обидва муфтіяти конфліктують між собою” 
[Дашкевич 1996, 127]. Я. Р. Дашкевич постійно відстежував етноконфесійну ситуа-
цію в Криму, тому в роботі 2003 року проаналізовані наявні на той час дані щодо 
поширення нових течій у Криму – ваггабізму та шафіїзму [Дашкевич 2003, 24–34].

Вельми значущою, особливо з огляду на теперішню окупацію Криму Росією, 
є стаття Я. Р. Дашкевича російською мовою “Об украинско-крымскотатарских 
взаимоотношениях”, що зберігається в архіві Ярослава Дашкевича і є матеріалами 
однойменної доповіді, виголошеної 9 лютого 1989 року на засіданні секції соціо-
логії національно-політичних відносин Радянської соціологічної асоціації “Буду-
щее национального устройства Крыма и проблема крымских татар”. Розглядаючи 
українсько-кримськотатарські стосунки новітнього часу в трьох вимірах: відношен-
ня офіційного Києва, відношення українських неформальних рухів і відношення 
українського населення до кримських татар, що прибувають (у вузькому розумінні 
міжнаціональних стосунків), вчений також проводить невеликий екскурс у нову іс-
торію Криму і показує, що інтеграційні процеси Криму та степової України почали 
відбуватися з моменту ліквідації Кримського ханату. Висновки, зроблені вченим, як 
ніколи, актуальні і сьогодні. Недостатня увага, яку офіційний Київ приділяв у кінці 
80-х років проблемам кримських татар і міжнаціональним проблемам у Криму, при-
звела надалі до прорахунків у гуманітарній політиці незалежної України щодо Кри-
му і кримських татар.

Ще одна важлива наукова проблема, яку Ярослав Романович вважав за необхідне 
дослідити, – це боротьба Великого князівства Литовського за золотоординську 
спадщину в другій половині XIV століття та литовські походи в кінці XIV століття 
на Подоння та Крим. Доповідь “Литовські походи на золотоординський Крим в кін-
ці XIV ст.: між історією та фікцією” була виголошена на VIII Сходознавчих читан-
нях А. Кримського 2004 року та опублікована в тезах конференції. Вчений зіставив 
дані обмежених комплексів джерел та ранніх інтерпретацій істориків, твори яких 
можуть бути використані як джерело, а також проаналізував досить багату історіо-
графію з цього питання, як наукову, так і науково-популярну, що налічує до сотні 
імен. Я. Р. Дашкевич вказує на основні дослідницькі проблеми, які полягають у 
тому, чи справді міг відбутися похід у межиріччя Дону і Волги в 1397 році (чи від-
повідають реальності відомості Длугоша про похід), а також щодо походу литовців 
у Крим у 1397/1398 рр. (чи були литовці в Криму, чи виводив Вітовт звідти караї-
мів). Вчений висловлює деякі сумніви щодо реалій походу литовців у Донецько-
Волзьке межиріччя та прорив на Крим. Я. Р. Дашкевич вважав, що переконання 
істориків, що Вітовт увірвався в Крим, руйнував татарські поселення, дійшов до 
Кафи, виводив із Криму як полонених татар і караїмів, не відповідають історичній 
правді. Окрім того, вчений вказує на дані щодо появи татар і караїмів у Литві до 
1397–1398 рр., а їхню “Вітовтову легенду” вважає відгуком привілеїв, які вони діс-
тали від Великого князя. Втім, на думку Я. Р. Дашкевича, проблема литовського 
проникнення в Крим, реального чи створеного історіографією, потребує подальшо-
го вивчення для усунення фіктивних уявлень [Дашкевич 2004, 133–135].

У тюркологічних та номадичних студіях Я. Р. Дашкевич значну увагу приділяв 
проблемі седентаризації татар на українських землях у XIV–XVII ст., про що він не-
одноразово зазначав у різних своїх працях. Саме цій проблемі було присвячено до-
повідь вченого, виголошену на IX Сходознавчих читаннях А. Кримського у 2005 році 
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та відображену в тезах. Я. Р. Дашкевич відзначав, що минуле татар України, яких 
у XIV–XVI ст. налічувалося понад 30 колоній (дільниць у містах, окремих сіл), 
вивчено дуже фрагментарно – дослідження не доходили до рівня хоча б узагаль-
нюючої монографії, в якій висвітлювалася б етнічна історія, подавалися зведені ві-
домості з точки зору історії права, соціально-економічної, військової, конфесійної 
історії. Незважаючи на обмежену кількість джерел, Я. Р. Дашкевич виділив три пе-
ріоди заселення татарами земель України: 1) татарська супремація на Русі; 2) роз-
вал Золотої Орди; 3) заколоти у Кримському ханстві та Буджаку. Дослідник вважав, 
що ці три періоди варто “диференціювати від пізніших часів встановлення ту-
рецького панування на Поділлі 1672 р.”. Я. Р. Дашкевич зазначав, що «необхідно 
розрізняти типи міграцій – добровільне переселення та насильницьке виведення за-
хоплених в полон “орд”». Що стосується релігії переселенців, то Ярослав Романо-
вич відзначав, що “спершу були татари-шаманісти… пізніше – мусульмани”. При 
цьому антимусульманська пропаганда римо-католицької церкви за часів польської 
контрреформації, за спостереженнями дослідника, “довела до насильницької кон-
версії та асиміляції, а також до посилення міграції на Балкани в кінці XVII ст.”. Що 
стосується наслідків перебування татар на землях українців, то, на думку Я. Р. Даш-
кевича, це “відбувалося у сфері етнографії (специфічна колористика вишивок, жі-
ночий одяг), народного будівництва (архітектура дерев’яних церков на Поліссі з 
елементами мистецтва ісламу)”. За спостереженнями Я. Р. Дашкевича, в деяких 
містах України виникли татарські громади на етноконфесійній основі з елементами 
самоврядування, з власними дільницями, мечетями, кладовищами, одним із яких 
було місто Львів [Дашкевич 2005, 67–68].

Оскільки такі важливі й цікаві проблеми, порушені Ярославом Романовичем, як 
осідання татар на українських землях у XIV–XVII століттях та боротьба Литовсько-
го князівства за золотоординську спадщину (походи на Подоння та Крим) у кінці 
XIV ст., не були опубліковані у вигляді статей, а відомі тільки в тезах доповідей, то 
саме вони становлять особливий інтерес.

Варто зазначити, що в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського Я. Р. Даш-
кевич був причетний до кримськотатарської тематики не лише як дослідник, а й як 
науковий керівник та офіційний опонент. Так, у Спецраді Інституту у 2005 р. було 
успішно захищено кандидатську дисертацію О. С. Мавріної “Виникнення та ста-
новлення Кримського ханату (XV століття)” [Мавріна 2005], науковим керівником 
якої був Я. Р. Дашкевич. Окрім того, є сенс звернути увагу на те, що в тому ж 
2005 р. вчений був офіційним опонентом на захисті докторської дисертації В. А. Бу-
шакова “Історична топонімія Криму” з тюркської філології [Бушаков 2005], бо в нау-
ковому світі не дуже часто буває так, щоб історик вважався фахівцем з філологічних 
проблем. Проте ВАК України, враховуючи попередні досягнення Я. Р. Дашкевича в 
галузі тюркської філології, дозволив зробити такий виняток, що є черговим під-
твердженням високого наукового авторитету дослідника.

Не менш вагомим був внесок Я. Р. Дашкевича в розвиток монголістики. Тради-
ційною для дослідника була історія монголів часів Чингісхана та Золотої Орди. Так, 
вже в 1994 р. побачила світ його велика стаття “Угорська експансія на золотоордин-
ське Поділля 40-х – 50-х рр. XIV ст.”, що увійшла до збірки “Україна в минулому”. 
Там об’єктом уваги дослідника стали повідомлення від 1352-го та 1354 рр. з фло-
рентійської хроніки Маттео Віланні про походи короля Угорщини Людовика до во-
лодінь королівства прославів, що входило до складу Золотої Орди [Дашкевич 1994, 
32–65]. Я. Р. Дашкевич висловив припущення щодо достовірності цієї інформації і 
на підставі цього зробив такий висновок: “Десь у 1352–1353 рр. на землях, відкрая-
них від колишнього Галицького князівства, було утворено угорську марку з центром 
Баї. Це свідчення того, що на схід від Карпат угорці почувають себе чимраз сильні-
ше. Весною 1354 р. відбувається угорський похід на Поле. Він закріпив впливи на 
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Брацлавську тьму, але до походу мусили допустити також поляків як допоміжну 
силу. Похід закінчився безрезультатно, добре що не катастрофічно в степах. Може, 
треба вважати, що Людовик першим серед східноєвропейських володінь відчув 
притягальну силу Чорного моря, побачив відблиск казкових багатств, які давала 
морська східна торгівля – генуезька і венеціанська – через Кафу – Тану далі до Се-
редньої Азії (про яку він мусив знати, як добре зорієнтований в італійських справах 
ще в 1340–1350 рр.). Цей виступ до Чорного моря посилив польсько-угорське су-
перництво вже в другій половині XIV ст., але до моря дійшла лише Литва, свідома 
своїх цілей, особливо після перемоги над трьома темниками на Синій Воді 1362 р. 
Не виключено, що поява угорців у Брацлавській тьмі та на Полі підштовхнула Лит-
ву до активніших дій” [Дашкевич 1994, 61–62].

Не менший інтерес виявляв Я. Р. Дашкевич до такого джерела, як “Секретна іс-
торія монголів”, де було згадано загадковий етнонім “керел” [Дашкевич 2001а; 
Дашкевич 2008]. Походження цієї назви в одній зі своїх останніх публікацій «“Се-
кретна історія монголів” як джерело до історії України XIII ст.», основою для якої 
стала доповідь на українсько-монгольській конференції у 2006 р., Я. Р. Дашкевич 
пояснював так: «Характерно, що “Секретна історія” явно розрізняє дві гілки русів 
Орусут і Керел (часом з метатезою – Келер). Орусут на Сході, Керел – на Заході... 
Як відомо, ще в кінці 1210-х років Чингісхан, визначаючи мету походу на Захід і 
головним орієнтиром вважаючи місто Ківа-Манкермен, тобто Київ, знав не лише 
про це найдавніше місто Східної Європи, а також про Русь (орусут) і розташовану 
далі на Захід країну-народ Керел. Назва досить прозора з погляду походження і 
нова. За нею, назвою, без особливих труднощів визначається титул кроль. У формі 
керел він міг бути запозичений лише зі східнослов’янської, руської мови, для якої 
характерна – у фонетиці – група -оро-, -ере- в середині слова. Трансформація з ко-
роль на керел легко пояснюється фонетичними законами алтайських мов. У півден-
но- та західнослов’янських мовах групи -оро- немає, тому в них відповідний титул 
звучить як краль (в угорській похідне kiraly – за сучасним написанням, раніше kral 
як запозичення із сербської), кроль, круль. Отже, Керел, що згадується двічі (§ 262, 
270), – це східнослов’янська країна, яка в епоху монгольських походів на Захід мала 
свого короля. І справді така країна була. Ще в 1189 і 1206 роках угорські королі 
Бела ІІІ і Андрій ІІ титулували себе королями Галичини чи Галичини і Володими-
рії. У 1214 р. у Галичі був проголошений королем, а в наступному році коронова-
ний Коломан (Кальман) також з династії Арпадів. Кальман був фактично королем 
1214–1221 рр., після нього королем був Андрій 1227–1230 рр. Ці роки відповідають 
періодові, коли на західноукраїнських землях цілком певно побували монгольські 
розвідники й принесли Чингісханові до Центральної Азії відомості про короля і ко-
ролівство. За наступника Андрія, князя, назва міцно увійшла також у західні уяв-
лення, бо Романа Мстиславича, батька Данила, у західних джерелах іменують 
королем Русі або королем русинів» [Дашкевич 2008, 13–14].

Варто зазначити, що золотоординська тематика значною мірою посіла вагоме 
місце в дослідженнях Я. Р. Дашкевича в останні роки його життя. І тому не випад-
ково він став одним із рецензентів монографії О. Б. Бубенка “Алани-аси в Золотій 
Орді (XIII–XV ст.)”, що була видана Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримсько-
го у 2004 р. [Бубенок 2004]. 

Торкаючись монголістичних студій Я. Р. Дашкевича не можна залишити поза 
увагою його дослідження, присвячені історії калмиків у причорноморських степах 
у пізнє Середньовіччя та ранній Модерний час [Дашкевич 1996; Дашкевич 1998; 
Дашкевич 1999]. Зокрема, у статті “З історії буддизму в Україні. Калмики Північно-
го Причорномор’я і Лівобережжя середини XVII–XVIII ст.”, дослідник про цей на-
род зазначив: “Калмики, що сповідували буддизм-ламаїзм, були останнім кочовим 
народом, який просунувся з Центральної Азії в південно-східну Україну” [Дашкевич 
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1999, 123]. За спостереженнями вченого, “в степовій частині України калмики про-
тягом середини XVII–XVIII ст. утворили кілька регіонів кочування та седентариза-
ції. Вони кочували в Північному Приазов’ї (від 50-х рр. XVI ст.), на Слобожанщині 
(від 70-х рр. XVII ст.), в Північному Криму (після 1783 р.). Осідали постійно в кіль-
кох місцях. Біля Чугуєва почали селитися в кінці XVII ст.; в 1718 р. в Чугуєві сфор-
мовано козацький полк, майже виключно з християнизованих калмиків. Чимало 
калмиків, звільнених з турецького полону, зібралося у 1746–1747 рр. на Запорізькій 
Січі... Біля устя Самари, при впадінні її до Дніпра, калмиків поселили у першій по-
ловині XVIII ст. у ст. Біляєво для оборони кордону... У 80-х рр. XVIII ст. калмики, 
переважно розпорошено, проживали на території Катеринославського та Олексан-
дрівського повітів” [Дашкевич 1999, 125]. На думку Я. Р. Дашкевича, калмики спра-
вили значний вплив на формування культури південних та східних українців.

Підсумовуючи, варто зазначити, що звернення Я. Р. Дашкевича до кочівницької 
тематики було не випадковим, бо вчений постійно відзначав вплив середньовічних 
номадів на історичний та культурний розвиток слов’янського населення України. 
Проте Ярослав Романович у своїх дослідженнях ніколи не виходив за межі своїх 
можливостей, бо був насамперед дослідником середньовічної історії українських 
земель. Тому звернення історика-медієвіста до кочівницької тематики завжди вима-
гало він нього великої ерудиції та значної обережності у висновках. 

У пострадянській Україні він сприяв продовженню такого традиційного для 
України напрямку досліджень, як місце номадів у житті народів Північного Причор-
номор’я в добу Середньовіччя та ранній Модерний час. Його дослідження завжди 
відзначалися новизною та оригінальністю підходів. При цьому він підтримував тих 
молодих науковців, дослідження яких також відзначались нестандартністю підходів 
до вирішення наукових проблем.

Але ми знаємо, що сходознавчі інтереси Ярослава Романовича торкалися не 
лише тюрків та монголів, а й інших етнічних груп східного походження. Яскравим 
підтвердженням цього може бути, наприклад, розвідка Я. Р. Дашкевича “Сараце-
ни – таємничий народ середньовічної України (джерела та їх інтерпретація)”. До-
слідник зазначив, що семантика терміна “сарацини” змінювалася протягом століть 
залежно від географічного та конфесійного факторів, а також від генеалогії самого 
етноніма і традицій його вживання. Що стосується вживання терміна “сарацини” в 
Україні в XIV–XVII ст., то Я. Р. Дашкевич зазначив: “На сьогодні ясно, що назва са-
рацени має подвійне значення: релігії та народу. Через українські землі важливий 
торговельний шлях Схід – Захід та Захід – Схід проходив ще від кінця VIII ст. (або 
й раніше), що підтверджують знахідки скарбів арабських монет. На тому шляху, 
який використовували арабські купці з Арабії та з підкорених арабами територій на 
Близькому Сході та в Середній Азії, виникали купецькі факторії. Тому я схильний 
уважати етнонім сарацени до XV ст. включно назвою для арабів, що мали свою 
факторію у Львові, а також перетворювались у громадян міста. Одночасно функ-
ціонувала назва сарацени в узагальнюючому значенні, визначаючи всіх мусульман” 
[Дашкевич 2009, 7–37].

Варто також відзначити таку рису Ярослава Романовича, як розуміння перспек-
тивності деяких напрямів сходознавчих досліджень не лише для української науки. 
Так, ще в 1988 р. Я. Р. Дашкевич надрукував російською мовою роботу “Древняя 
Русь и иранцы Северного Причерноморья: новые аспекты исследования”. У ній він 
зазначив: “Комплексное рассмотрение проблемы иранцев Южной Руси и Северного 
Причерноморья доказывает необходимость пересмотра сложившейся традицион-
ной схемы. Гипотетические построения, относящиеся к периоду, предшествовав-
шему образованию Древнерусского государства, нуждаются в строго критическом 
подходе – на некоторых из них заметен отпечаток выраженного субъективизма. С 
другой стороны, не подлежит сомнению важная роль иранцев в Восточной Европе 
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XI–XIV вв. Ирано-древнерусские взаимоотношения ХII–ХІV вв. не сводятся к 
простым этнокультурным контактам. Заметно стремление оседлых алан-ясов к соз-
данию небольших автономных образований феодального типа. Алано-русские кня-
жеские браки, служба аланской аристократии у русских князей, видная роль ирано-
язычного купечества в торговле Восточной Европы дают основание отнести ряд 
проявлений русско-иранских связей к разряду важных международных контактов, 
нуждающихся в обобщении также с точки зрения дипломатической истории Древ-
ней Руси” [Дашкевич 1988, 21–24].

Необхідно зазначити, що один з авторів цієї статті приділив більше 20 років вив-
ченню проблеми середньовічних аланів-ясів, які мешкали у степах Східної Європи 
та на території Русі. За цією проблемою було захищено дві дисертації та надрукова-
но три монографії [Бубенок 1995; 1997; 2004; 2006; 2012]. Можемо констатувати, 
що усі припущення, які висловив Ярослав Романович кілька десятиліть тому, під-
твердились.

На сьогодні в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України дослі-
джується проблема міграцій адигів-черкесів до Північного Причорномор’я, яка ще 
не була предметом окремого монографічного дослідження. Розробка цієї теми є до-
сить актуальною для розуміння географії розселення цієї етнічної групи та її участі 
в етногенезі українців. Але виявляється, що Я. Р. Дашкевич про це писав ще кілька 
десятиліть тому. Так, у своїй ненадрукованій російськомовній роботі “Черкессы на 
Украине (XVI–XVII вв.)” дослідник відзначив таке: 1) “Изучение архивных и нарра-
тивных источников ХVІ–ХVII вв. расширило представления о реальном расселении 
черкессов, способствовало дифференциации кавказских и украинских черкассов... 
Вторичное оттопонимическое происхождение приднепровского этнонима (от горо-
да Черкассы, Черкасского староства, приднепровской Черкассии, Черкасского пол-
ка) не подлежит сомнению”; 2) “В связи с этнонимической путаницей начиная с 
середины ХVІ в. на Украине для обозначения кавказских черкессов все шире упо-
требляется название “пятигорцы” (распространенное также в России)”; 3) “Этниче-
скую принадлежность носителей антропонимов Черкес, Черкас, Черкашенин, 
Черкашенко, Черкашеница необходимо анализировать в конкретных случаях”; 
4) “Кавказские и крымские черкесы проникали в ХVІ–ХVІІ вв. на Украину посто-
янно путем микромиграций”. Необхідно зазначити, що проведені за останні роки 
дослідження в цьому напрямку цілком підтверджують припущення Я. Р. Дашкевича.

Звичайно, в цій невеликій статті неможливо дати докладний аналіз усіх робіт 
Я. Р. Дашкевича зі сходознавчої проблематики. Автори і не ставили це собі за мету. 
Але багато сходознавчих праць дослідника, на жаль, так і залишаються невідомими 
українському читачеві.

Вважаємо, що оприлюднення ідей видатного вченого в рік 90-річного ювілею 
Ярослава Романовича стане вагомим внеском у вшанування пам’яті цієї видатної 
людини. Не можна не погодитися з думкою відомого українського вченого Яросла-
ва Грицака, який вважав, що про Я. Р. Дашкевича, як і про І. Я. Франка, можна ска-
зати: “Він світив на всю Україну, а його світло променіло набагато далі”. Ми вдячні 
долі за те, що мали можливість працювати з великим ученим, учитися в нього, і за 
те, що були осяяні світлом Ярослава Романовича Дашкевича.

лІтЕРАтУРА
Біляєва  С.  О. Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у XIII–

XVIII ст. Автореф. дис. ... д. і. н. Київ, 2011.
Бубенок О. Б. Ясы южнорусских степей (Палеоэтнографическое исследование). Ав-

тореф. дисс. ... канд. ист. наук. Москва, 1995.
Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.). 

Киев, 1997. 
Бубенок О. Б. Аланы-асы в золотой Орде (XIII–XV вв.). Киев, 2004.



Відомі та маловідомі сходознавчі дослідження Я. Р. Дашкевича

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          17

Бубенок О. Б. Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань Євра-
зійського степу. Автореф. дис. ... д. і. н. Київ, 2006. 

Бубенок О. Б. Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії). Біла 
Церква, 2012.

Бушаков В. А. Історична топонімія Криму. Автореф. дис. ... д. ф. н. Київ, 2005.
Дашкевич  Я.  Р. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV–

хІх веков. Ереван, 1962.
Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и иранцы Северного Причерноморья (Новые аспекты ис-

следования) // Внешняя политика Древней Руси: Юбил. чтения, посвящ. 70-летию со дня 
рождения В. Т. Пашуто. Москва, 19–22 апр. 1988 г. Тез. докл. Москва, 1988.

Дашкевич Я. Р. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII ст.) // записки Нау-
кового товариства ім. тараса Шевченка. Т. 222. Праці історико-філософської секції. 
Львів, 1991.

Дашкевич Я. Угорська експансія на золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр. XIV ст. // 
Україна в минулому. Вип. V. Київ – Львів, 1994. 

Дашкевич Я. Калмики // Етнічний довідник. Ч. 2. Етнічні меншини. Київ, 1996.
Дашкевич Я. Татари кримські // Етнічний довідник. Ч. 2. Етнічні меншини. Київ, 1996а.
Дашкевич Я. Р. Проблеми етногенезу греків Північного Причорномор’я // Україна – Гре-

ція: досвід дружніх зв’язків та перспективи співробітництва. Тези міжнародної науково-
практичної конеренції. Маріуполь, 24–26 травня 1996 р. Маріуполь, 1996б. 

Дашкевич Я. Калмыки Северного Причерноморья в XVII–XVIII вв. // славяне и коче-
вой мир. средние века – раннее новое время. Сборник тезисов 17-й конференции Инсти-
тута славяноведения РАН. Москва, 1998.

Дашкевич Я. З історії буддизму в Україні. Калмики Північного Причорномор’я і Лівобе-
режжя середини XVII–XVIII ст.  // Історія релігій в Україні. Матеріали ІX-ї міжнародної 
наукової конференції. Львів, 11–13 травня 1999 року. Кн. І. Львів, 1999.

Дашкевич Я. Великий кордон України: взаємопроникнення культур – нові аспекти // Ет-
носоціальні процеси на середньому Подніпров’ї: минуле і сучасність. Матеріали між-
народної наукової конференції. Черкаси, 1999а.

Дашкевич Я. Етноконфесійна ситуація обабіч Великого кордону XIV–XVIII ст. Спроба 
синтетичного узагальнення // ІV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей 
міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства. Київ, 13–
15 вересня 2000 р. Київ, 2000. 

Дашкевич Я. Р. Вірменія і Україна. Львів – Нью-Йорк, 2001. 
Дашкевич  Я.  Конфесійні відносини обабіч Українського Великого кордону (XIV–

XVIII ст.) // Історія релігій в Україні. Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 
16–19 травня 2001 р. Кн. І. Львів, 2001.

Дашкевич Я. Монгольське (іранське) тюркське “Керел”: етимологія та семантика етното-
поніму (XIII–XIV ст.)  // V сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжна-
родної наукової конференції. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. Київ, 2001а.

Дашкевич Я. Кримські татари: етноконфесійний аспект // Історія релігій в Україні. Пра-
ці XIІІ-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 26–29 травня 2003 р. Кн. 2. Львів, 2003.

Дашкевич Я. Сарацини у Львові // VII сходознавчі читання А. Кримського. Тези до-
повідей міжнародної наукової конференції. Київ, 4–5 червня 2003 р. Київ, 2003а. 

Дашкевич Я. Р. Литовські походи на золотоординський Крим в кінці XІV ст.: між істо-
рією та фікцією // VІІІ сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної 
наукової конференції. Київ, 2–3 червня 2004 р. Київ, 2004.

Дашкевич Я. Седентаризація татар на українських землях у XIV–XVII ст. Проблеми до-
слідження // Іх сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної науко-
вої конференції. Київ, 1–2 червня 2005 р. Київ, 2005.

Дашкевич Я. “Секретна історія монголів” як джерело до історії України XIII ст. // Украї-
на – монголія: 800 років у контексті історії. Київ, 2008.

Дашкевич Я. Сарацени – таємничий народ середньовічної України (джерела та їхня ін-
терпретація) // Український археографічний збірник. Нова серія. Вип. 13–14. Київ, 2009.

Мавріна О. С. Виникнення та становлення Кримського ханату (XV століття). Авто-
реф. дис. ... к. і. н. Київ, 2005.



18                                                                                                          Східний світ, 2016, № 4

Ю. М. Кочубей

Ярослав Дашкевич
і питаннЯ національних меншин в Україні

Ярослав Дашкевич був видатним істориком і джерелознавцем, який зробив по-
тужний внесок у вивчення історії України від давніх часів і до сьогодення. Ве-

ликий внесок зробив Я. Р. Дашкевич і в сходознавство. У своїх історичних працях 
він ретельно досліджував усі доступні йому джерела багатьма мовами, що робило 
його наукові висновки обґрунтованими і переконливими. Він розумів, що праці 
українських істориків мають бути саме такими, оскільки до них пильно-критично 
підходять і колеги-історики з інших країн, і особливо політики. Історію України він 
розглядав широко, не обмежуючись історією українського етносу. 

Характерною рисою його досліджень у цій галузі була серйозна увага до мину-
лого і сучасних проблем етносів східного походження, котрі проживають в Україн-
ській державі і є інтегральною частиною її населення. Він узяв активну участь у 
підготовці важливого для молодої держави практичного інструменту – “Етнічного 
довідника” (1996). У ньому ми бачимо матеріали про різні етноси, що населяють 
нашу державу. На 17-й конференції Інституту слов’янознавства РАН “Славяне и 
кочевой мир. Средние века – раннее новое время” в 1998 році він виступив з пові-
домленням “Калмыки Северного Причерноморья в ХVІІ–ХVІІІ вв.” [Дашкевич 
1998, 37–40].

Як бачимо, визнаний у світовій науці вірменіст Ярослав Дашкевич виявляв по-
глиблений інтерес до всіх етносів, що населяють чи населяли Україну. Йому було 
ясно, що без врахування цього фактора історія і культура України будуть збіднені 
і неповні, а крім того, з проголошенням незалежності України питання меншин на-
було винятково важливого політичного значення. Він розумів, що те, як національні 
меншини сприймуть факт створення національної держави українського народу та 
її розбудову, у великій мірі впливатиме на долю цієї держави, на процес державо-
творення. Тому з самого початку 90-х рр. тематика національних меншин – етносів, 
що компактно населяли територію України з давніх часів, – зайняла помітне місце в 
його наукових і публіцистичних працях.

Можна відразу зазначити, що Я. Дашкевич ніколи не був замкнутим кабінетним 
ученим і в роки радянські і вже в незалежній державі часто виступав як гарячий пу-
бліцист на захист інтересів не тільки українського народу, а й усіх етнічних мен-
шостей. Про це свідчать його численні праці. Але його увагу притягували не тільки 
проблеми етносів східного походження, а й інших, європейських меншин і взаємо-
відносин з їхніми державами – метрополіями. Тобто в його полі зору були й поль-
ська, російська, єврейська і німецька меншини, які з проголошенням незалежності 
України активізувалися і вимагали уваги до своїх потреб та інтересів. Потрібна 
була справжня мудрість наших тодішніх ідейних керманичів, щоб зрозуміти важли-
вість національного питання в нашій державі і не наробити непоправних помилок. 
Важливу роль у налагодженні взаєморозуміння між народами відіграла позиція 
українців щодо меншин, яка була зафіксована в “Програмі Руху”, що виступив як 
головна сила, яка повела український народ до боротьби за незалежність. 
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На почату 90-х рр. можливості для публікації дослідницьких праць були обме-
жені через чисто матеріальні причини. Тож Я. Дашкевич виступав у періодичних, в 
основному львівських, виданнях, таких як “Ратуша” (заснована 1990 року), а також 
журналі “Сучасність”, котрий перебазувався з Європи в Україну. Серед іншого кіль-
ка статей було присвячено єврейсько-українським стосункам, кілька – про Крим, а 
вже навесні 1993 року в “Ратуші” (у трьох подачах) побачила світ стаття “Націо-
нальне питання в Україні”. А ще перед цим він публікує у кількох виданнях під різ-
ними заголовками невеликі статті, в яких викладає своє бачення проблеми меншин 
в Україні. Ця проблема з відомої подачі була вкрай сполітизована і могла негативно 
впливати на новонароджену державу. 

Вже тоді гостро постало питання Криму, який входив до складу УРСР. І тому 
в листопаді 1991 року в “Ратуші” з’являється його історична розвідка “Українці в 
Криму (ХV – початок ХХ ст.)”, повторена наступного року в журналі “Сучасність”. 
У своїй праці він намагався показати, що українська присутність у тій чи іншій 
формі була в Криму від давніх часів і тільки невміння українців вибудувати адек-
ватні відносини з татаро-турецькою владою завадили створенню “багаточисельної 
за складом української спільноти” [Дашкевич 2011, 622].

Важливою та актуальною і сьогодні працею вченого є серйозно продумана і 
сформульована стаття, що була опублікована у львівській газеті “За вільну Україну” 
у квітні 1994 р. під назвою “Крим у геополітиці минулого і сучасного”. Досить про-
цитувати кілька з його синтетичних висновків, якими він розпочинає свою працю, 
щоб пересвідчитися у глибині його аналізу і політичній прозірливості. Цитуємо: 
“3. Крим сам собою із своїми мізерними економічними і людськими ресурсами не є 
здатним відігравати будь-яку самостійну політичну роль (так було майже завжди), 
але у руках будь-якої імперії перетворюється у дуже небезпечну для оточення пів-
острівну збройну базу з великим стратегічним значенням”. І далі: “5. Сучасний 
Крим не є етнічною автономією, навіть не територіальною (у повному розумінні 
цього слова), а геополітичною автономією з панівною антиукраїнською російсько-
шовіністичною верхівкою” [Дашкевич 2011, 599]. Нашим політологам для розуміння 
цього знадобилося чверть століття. І буквально сьогодення звучить у його словах: 
“Крим як військово-політична база необхідний Росії для шантажу України, пану-
вання на Чорному морі та для відновлення впливів у Східному Середземномор’ї 
незалежно від того, який вона матиме колір – червоний, білий чи коричневий” 
[Дашкевич 2011, 601].

Праця Я. Р. Дашкевича була не просто теоретичним трактатом, вона супрово-
джувалася конкретними пропозиціями, які мали б врахувати наші керівники того 
часу. Він вважав, що в Криму необхідно ліквідувати заколотницьке вогнище, яке 
прибрало форму російської шовіністичної автономії, переслідує національні мен-
шини і загрожує безпеці Української держави. Захищаючи права українців, він ра-
зом з тим стає на захист кримськотатарського народу, пропонуючи “Підтримувати 
повернення кримськотатарського населення на кримські землі, розвиток національ-
ної культури народу, гарантувати представницькі функції та повноваження органів 
місцевого самоврядування кримськотатарському Меджлісу на всіх територіях, де 
встановиться більшість кримськотатарського населення” [Дашкевич 2011, 606]. Він 
глибоко цікавився роботою Філіалу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
в Криму, який до окупації півострова Росією функціонував цілком задовільно, про 
що свідчать списки публікацій його співробітників і офіційні звіти про його науко-
ву діяльність.

Безумовно, велике значення для нормального розвитку Української держави 
мало встановлення здорових стосунків між українцями і євреями, які жили по су-
сідству протягом кількох століть. В історії двох народів були різні сторінки, тож 
було важливо, щоб вороги не мали шансу зіпсувати довіру і корисну взаємодію 
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двох народів, що виникла в роки спільної боротьби проти репресивного шовініс-
тичного режиму в СРСР. Зрозуміло, що для вирішення багатьох актуальних питань 
треба було заглибитися в історію. Ще в 1990 р. Я. Дашкевич публікує статті в “Рату-
ші”, а потім в “Українському історичному журналі” (№ 10, 1990). А вже в 1992 році 
Ярослав Романович у журналі “Сучасність” друкує невелику, але “постановочну” 
статтю “Проблематика вивчення українсько-єврейських відносин (ХVІ – початок 
ХХ ст.)”, а потім у журналі “Слово і час” – ширше розроблений її варіант “Єврейсько-
українські взаємини середини ХVІ – початку ХХ ст.: періоди рівноваги”. Безумовно, 
точка зору відомого вченого сприяла виробленню об’єктивних, неупереджених по-
глядів громадян нової Української держави на історичні події, що часто зав’язувалися 
в міцні вузли непорозуміння. Особливе значення для оцінки історичного минулого 
двох народів мала публікація того ж року його доповіді на Міжнародній конферен-
ції “Історична доля євреїв у Росії та СРСР: початок діалогу” (1989) російською мо-
вою в Москві під назвою “Еврейско-украинские взаимоотношения в Восточной 
Галиции (конец XIX – начало XX в.).” в серії “Новая еврейская библиотека”.

Він вважав, що як з українського, так і з єврейського боку мають докладатися 
наукові зусилля, щоб переконливо розвінчати застарілі стереотипи щодо відносин 
між двома народами. Вчений писав: “Ми маємо переконливе свідчення того, що ха-
рактер українсько-єврейських відносин визначили не три-чотири роки кривавої рі-
занини, а 356 років менш-більш нормальних відносин. Бо інакше цілком певно на 
Україні на початку ХХ ст. не зібралося б близько третьої частини світового єврей-
ства” [Дашкевич 2011, 636]. Ним підкреслено, що “не українці диктували умови і 
обставини, які віками тривали в Україні” [Дашкевич 2011, 639]. Вчений пропонує 
вивчати не роки чвар і сутичок, а “періоди рівноваги”, коли існувало нормальне 
співробітництво між двома народами. І знову висуває ряд пропозицій для переходу 
вивчення єврейської культури на наукові рейки: готувати відповідні кадри, опра-
цювати програму охорони культурної спадщини і конкретно розробити програму 
каталогізації та широкого інформування наукової та зацікавленої проблемою гро-
мадськості про пам’ятки єврейської історії в Україні – і знову перейти від проектів 
до дій [Дашкевич 2011, 641]. З подібними думками він виступав на цілому ряді між-
народних і всеукраїнських конференцій.

Як згадувалося вище, Я. Р. Дашкевич взяв участь у підготовці “Етнічного довід-
ника” (К., 1996), де він розробив нотатки про калмиків, караїмів, кримчаків, крим-
ських татар, чемерисів і черкесів. Особливий інтерес він мав до караїмів, тісно 
пов’язаних історично з Галичиною.

Вивчаючи епоху Середньовіччя, вчений звернув увагу на один рукописний твір, 
що склався у громаді караїмів, які в ті часи з’явилися на теренах нинішньої України. 
Їхня поява була пов’язана з іменем Данила Галицького, що не могло не зацікавити 
дослідника [L’époque 1978, 334–373]. Документ, а це був колофон до караїмського 
пергаментного молитовника, який до 1830 року зберігався в кенасі м. Галича, напи-
сано польською мовою – оригінальний текст гебрайською мовою не зберігся. До-
слідник відтворив його українською мовою і піддав глибокому аналізу. Ярослав 
Романович проштудіював усі наявні документи та наукові дослідження і створив 
свою працю зі свіжим та неупередженим поглядом.

Документ містив свідчення про історію прибуття караїмів у Галичину і, що особ-
ливо важливо, відкривав можливість пролити світло на хронологію подій, яка вже в 
ХІХ ст. викликала полеміку серед західноєвропейських вчених. Я. Дашкевич одну 
за одною розглянув усі доступні копії перекладу колофону та ретельно проаналізу-
вав всі версії походження документа і всі варіанти його датування. Він відкинув 
версію А. Петрушевича, який проголосив колофон фальшивкою з першої половини 
ХІХ ст., а всі подані в ньому відомості кваліфікував як “караїмську байку” [Дашке-
вич 2007, 39]. Як неправдиву історію він відкинув також відому і спопуляризовану 
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версію Тадеуша Чацького, який пов’язував прибуття караїмів у Галичину з іменем 
Великого князя Вітовта [Дашкевич 2007, 44]. Ярослав Романович не міг змиритися 
з неточним викладом історії міграції караїмів на землі України, згідно з яким караїми 
прибули в Галич “наприкінці ХІV – на початку ХV ст.”. Його копітка робота (в ос-
танньому виданні праці маємо 77 посилань) дала йому всі підстави зробити такий 
висновок: “Проведений аналіз колофону виключає його фальсифікацію в 30-х рр. 
ХІХ ст. і реабілітує в очах істориків як джерело першорядної вартості з відомостя-
ми, важливими для етнічної історії караїмів та історії Галицько-Волинської держа-
ви в ХІІІ ст.” [Дашкевич 2007, 61].

Надрукувавши працю, Ярослав Романович продовжував над нею працювати й 
опублікував ряд інших розвідок, уточнюючи і доповнюючи свій текст. З повідомлен-
нями про міграцію караїмів у Русь-Україну він двічі виступав на двох сесіях Сходо-
знавчих читань А. Кримського (ІІІ і VІ). У 2002 р. побачила світ праця “Данило Ро-
манович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела” у збірнику статей і 
матеріалів “Українські землі часів Короля Данила Галицького: церква і держава” 
[Українські землі… 2005, 74–91]. Ця ж розвідка була включена до видання “Постаті. 
Нариси про діячів історії, політики, культури” (Львів, 2007) [Дашкевич 2007, 35–61].

Цілком природно, що Ярослав Романович взяв участь у Міжнародній конферен-
ції “Караїми Галича: історія та культура” (Галич, 6–9 вересня 2002 р.). У збірнику, 
виданому після завершення конференції, вміщено його цікаву, дуже інформативну 
статтю “Міграція караїмів у Русь-Україну та Литву (ІХ–ХІV ст.)” [Дашкевич 2002]. 
У ній він відстежує можливість появи в наших краях послідовників караїмізму в 
більш ранні часи, ніж ХІІІ ст., через контакти Києва з Хозарською державою. При 
проведенні історичних досліджень Ярослав Романович надавав великого значення 
матеріалам лінгвістики. Він зазначав: “Допоміжне значення мають лінгвістичні 
дані, що свідчать про ідентичність говірок, якими послуговувались караїми в Галичі 
та Луцьку. Тому … виник термін луцько-галицький діалект, коріння якого найдавні-
ше в порівнянні з іншими діалектами. Цей лінгвістичний момент дуже важливий” 
[Дашкевич 2002, 182].

Український учений Ярослав Дашкевич взяв під захист добре ім’я видатного ка-
раїмського археографа й археолога Абрагама Фірковича (1787–1874), яке й досі на-
магаються дискредитувати іудеї-рабиністи, звинувачуючи в підробці історичних 
пам’яток, що вже давно було відкинуто сумлінними вченими, і не обов’язково караї-
мами. Я. Р. Дашкевич писав: “Хоча від часу активних суперечок трьох перелічених 
осіб (маються на увазі сам А. Фіркович, а також його опоненти професори 
А. Ю. Гаркаві (1839–1919) та Д. Хвольсон (1819–1911)) минуло одне-півтора сто-
ліття й їхні погляди неодноразово ревізували, привид навмисної фальсифікації істо-
ричних джерел не дозволяє багатьом дослідникам досі вирватися на ширший і 
критичніший простір. Парадокс ситуації виявився також у тому, що, знецінюючи 
джерела до історії караїмів Криму та суміжних територій, єврейська історіографія 
одночасно відкинула важливі джерела до історії євреїв Криму, бо написи, датовані 
періодом до 760-х рр., в жодному випадку не могли належати караїмам – тоді ще 
такої конфесійної спільноти не було в природі” [Дашкевич 2002, 170]. І в цих сло-
вах він виявив себе об’єктивним вченим.

Ярослав Романович приділяв пильну увагу археологічним дослідженням на на-
ших теренах і не забував при цьому караїмських пам’яток, про що свідчить його 
праця “Караїмські написи в Криму як середньовічне історичне джерело. Проблема-
тика дослідження”, що побачила світ у збірці “Матеріали засідань Історичної та 
Археографічної комісій НТШ в Україні” (Вип. 2., Львів, 1999) [Дашкевич 2002, 
160–165]. Також виступив науковим редактором важливого видання “Караїмське 
кладовище біля Галича. Каталог надмогильних пам’ятників”, яке підготувала група 
фахівців: І. Юрченко, О. Кефелі, Н. Юрченко, О. Береговський (К., Галич, 2000).
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Не оминув Я. Р. Дашкевич і таку меншину, як маріупольські греки. На Міжна-
родній науково-практичній конференції “Україна – Греція: досвід дружніх зв’язків 
та перспективи співробітництва” в м. Маріуполі (1996 р.) він виступив з доповіддю 
“Проблеми етногенезу греків Північного Причорномор’я”, виявивши глибоку еру-
дицію і розуміння тонкощів міжнаціональних стосунків.

Звертаючись до проблематики меншин в Україні, вчений ставив собі завдання 
розбивати антинаукові міфи, які, використовуючись усередині країни і за кордоном, 
підривали державність українського народу. Такими міфами були: міф про “багато-
національну” Україну, про наявність якихось нововідкритих, раніше невідомих на-
ціональностей чи псевдоменшин, про наявність субетнічного поділу українців або 
їхнього регіонального поділу. Цій тематиці він присвятив цілий ряд праць, серед 
яких слід назвати такі, як “Національне питання в Україні”, “Дискусійні питання 
національного будівництва Півдня України”, “Українське відродження і національ-
ні меншості”.

У наші дні спадщина Ярослава Дашкевича продовжує відігравати свою роль, 
оскільки й досі наша держава стоїть перед викликами і випробуваннями на міц-
ність, коли треба мобілізувати весь інтелектуальний потенціал країни, щоб відстоя-
ти свою свободу і незалежність.
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О. Д. Василюк

Вірмени України
В дослідженнях я. р. дашкеВича

З давніх-давен з різних причин вірмени селилися на теренах України. Ще в ХІХ ст. 
з’явилися перші окремі публікації різних науковців з дослідження вірменських 

колоній в Україні. Але коли мова заходить про вірменознавчі студії в Україні, нау-
ковцем, ім’я якого зазвичай згадується в першу чергу, є Ярослав Романович Дашке-
вич (1926–2010). Кількість його публікацій, виданих за майже 50 років зацікавлення 
цією темою, перевищує сотню позицій. Всі вони різні за обсягом і значенням (це і 
монографії, і статті, і доповіді, і рецензії, і відгуки), але майже всі вони розкривають 
раніше невідомі сторінки спільної історії двох народів – вірменського та українського.

Як пише сам Ярослав Романович, почалися його вірменознавчі студії незвично – 
в таборі Пєсчлагу біля Караганди в Казахстані. Хоча своє зацікавлення Сходом він 
виніс ще з батьківського дому, розширити практичні знання йому довелося вже в 
ув’язненні в радянських таборах, де, як зазначає, з ним були люди 102 національ-
ностей. Значна вірменська “колонія” барака відкрила йому мову, культуру, життя 
свого народу. “Страдницька історія Вірменії, її стародавня, дуже самобутня культу-
ра, талановитість народу, закоханість у пам’ятки архітектури, писемності, мова, 
дуже відмінна від сусідніх, – все це захоплювало чимраз більше. Та й багатовікові 
зв’язки між Вірменією та Руссю-Україною, поселення вірменів на українських зем-
лях у ХІ–ХХ ст., їх роль у торгівлі зі Сходом, значення для розвитку мистецького 
ремесла та мистецтва в цілому – з чим я знайомився крок за кроком – поступово 
перевели мене зі сфери емоційних переживань на рейки науково-дослідницької 
праці”, – писав він пізніше [Дашкевич 2001, VI].

Після звільнення Ярослав Дашкевич мав змогу повернутися до Львова, але не 
позбавився прискіпливої уваги певних структур. У ті часи така увага обмежувала 
коло наукових зацікавлень. Тому захоплення вірменістикою дало молодому нау-
ковцю ще одну перевагу – можливість займатися вивченням історії України через 
дослідження україно-вірменських зв’язків, уникаючи при цьому “настирливого мо-
сквоцентризму”.

1960 року в єреванському “Историко-филологическом журнале” побачила світ 
його перша стаття на цю тему – “Иван Гануш как исследователь языка западно-
украинских армян”. Згодом з’явилися й інші публікації, в тому числі “Армянские 
колонии на Украине в источниках и литературе XV–XIX веков (Историографиче-
ский очерк)”. Цю монографію 1963 року він зміг захистити як кандидатську дисер-
тацію в Інституті історії Вірменської РСР, що, звичайно, не могло статися за тих 
обставин в Україні. Ярослава Романовича навіть запрошували працювати у Вірме-
нії, бо фактично на той час він залишився без роботи. У своєму листі до нього про-
фесор Ковалівський так писав про цю ситуацію: “...мене теж турбує, що Ви 
заходжуєтеся переїздити до Єревану. Виїхати, взагалі кажучи, можна, але як потім 
повернутися?” [Дашкевич 1995–1996, 48]. Ковалівський мріяв про створення в 
Україні сходознавчого центру чи хоча б спеціалізованої кафедри в одному з україн-
ських університетів (зокрема в Одесі), котру міг би очолити Дашкевич, який вже 
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здобув науковий ступінь. Але цього не сталося, як і переїзду до Вірменії. Однак 
своїх вірменознавчих студій Ярослав Романович не полишав і надалі, хоча друкува-
ти їх у Радянському Союзі ставало все складніше.

У пригоді стала численна вірменська світова діаспора, представники якої завжди 
намагалися підтримувати дослідження своєї історії та культури. Ще 1963 року че-
рез Єреван науковець отримав пропозицію публікуватися в престижному паризь-
кому виданні “Revue des Études Arméniennes” (“Огляд вірменських студій”). Цей 
часопис був заснований ще 1920 року за ініціативи Фредеріка Маклера та Антуана 
Мейє, а в 1964 році за фінансової підтримки фонду Галуста Гюльбенкяна започат-
ковано його “Nouvelle Serie” (“Нову серію”) Ґайком Берберяном та Емілем Бенве-
ністом. Пізніше журнал очолювали теж відомі науковці Жорж Дюмезіль та Сірарпі 
Тер-Нерсесян.

Допомагала з публікаціями й українська діаспора. Відомий український сходо-
знавець Омелян Йосипович Пріцак, на той час професор Гарвардського університе-
ту та директор Українського наукового інституту в Гарварді, друкував вірменознавчі 
статті Дашкевича в знаних наукових журналах, головним редактором яких був, – 
“Ural-Altaische Jahrbücher” (“Уральсько-алтайський щорічник”) та “Harvard Ukrai-
nian Studies” (“Гарвардські українознавчі студії”). Особисте знайомство з польським 
тюркологом Едвардом Триярським, головним редактором “Rocznik Orientalistyczny” 
(“Сходознавчий щорічник”), теж сприяло публікаціям, часто спільним. Бо, звичай-
но, в ті часи легально передати свої наукові праці на Захід для оприлюднення було 
практично неможливо, особливо для людини, яка перебувала під негласним нагля-
дом. Тому тільки завдяки щирій та безкорисливій допомозі багатьох людей дуже 
цікаві та самобутні роботи з вірменістики Ярослава Дашкевича побачили світ у 
1960–1980-х роках.

Але праці, що публікувалися в європейській та американській науковій пресі за-
лишилися майже невідомими для українських дослідників, хоча, на думку автора, 
не втратили своєї актуальності й в подальші роки. Тому Ярослав Романович віді-
брав найбільш змістовні, на його думку, статті та рецензії тих часів в окрему збірку. 
Видання “Вірменія і Україна” з’явилося друком 2001 року. Як зазначає автор у всту-
пі “Замість передмови”, він не робив ніяких змін та доповнень, навіть якщо з сьо-
годнішньої точки зору щось би виклав інакше [Дашкевич 2001, Х–ХІ].

Перша робота, вміщена в збірник, – велика стаття “Les Études arméniennes en 
Ukraine aux XIXe et XXe siècles” (“Вірменістичні дослідження в Україні в ХІХ–
ХХ ст.”) [Dachkévytch 1964, 389–411], яку Ярослав Дашкевич починає з перших зга-
док про вірмен у Русі-Україні ще з VIII–X ст., тобто до монголо-татарського нашес-
тя. Однак зазначає, що лише з ХІХ ст. можна говорити про появу спеціальних студій 
в українській історіографії, присвячених дослідженню вірменських колоній в 
Україні. Автор перелічує відомих на той час дослідників (М. Бантиш-Каменський, 
В. Антонович, І. Шараневич, О. Партицький, І. Линниченко, М. Доронович), робо-
ти яких присвячені вірменській тематиці. Починаючи з 1920-х рр., з’явилося біль-
ше спеціалізованих праць, що торкалися окремих сфер. Так, історію вірменського 
мистецтва вивчала О. Нікольська, етнологію – А. Кримський, а вірмено-кипчацьку 
мову – Т. Грунін. Львівський дослідник Б. Януш вивчав вірменське мистецтво, 
склав велику бібліографію до теми, а також багато років прагнув відкрити Вірмен-
ський музей у Львові. В. Геринович, М. Голубець, П. Холодний, В. Піщанський 
також взяли участь у розвитку вірменознавства. Значний сплеск у дослідженнях 
відбувся в 60-ті роки ХХ ст., коли вони охопили всі періоди україно-вірменських 
контактів, зокрема, завдяки трьом науковим сесіям, присвяченим минулому вірмен 
України. Питання історії, культури, мовознавства розглядалися в роботах І. Кри-
п’якевича, М. Брайчевського, В. Грабовецького, Я. Ісаєвича, Д. Мишка, Н. Криво-
ніс, Ф. Шевченка, С. Білецького, В. Кульчицького й самого Я. Дашкевича. У цілому, 
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констатує Ярослав Романович, на той час багато раніше маловідомих документів, 
фактів, подій стали широкодоступними [Дашкевич 2001, 3–25, 715].

Наступна публікація “Traduction du chapitre sur la religion des Arméniens de Johan. 
Lasici” (“Переклад розділу про релігію вірмен Йоганна Ласіцького”) [Dachkévytch 
1964а, XLII–XLV] складається з двох частин – власне з латинського тексту оригіна-
лу Йоганна Ласицького та його перекладу французькою мовою. Трохи далі в збір-
нику вміщено статтю Дашкевича «J. Lasicki et son essai “De religione Armeniorum”» 
(«Й. Ласіцький та його нарис “De religione Armeniorum”») [Dachkévytch 1965, 383–
384], у якій подаються розлогіші відомості про Йоганна (Яна) Ласіцького. Текст на-
рису “Про релігію вірмен” польського історика Яна Ласіцького (1534 – після 1599) 
датують невдовзі після 1574 р. Опублікований він вже був після смерті автора в 
1715 р. y Базелі швейцарським теологом Й.-Я. Ґрассером, який до того ж скоротив 
його та відредагував. Нарис протестанта за вірою Яна Ласіцького є чи не найпер-
шою розповіддю про вірмен в Україні та їхні релігійні відносини наприкінці XVІ ст. 
У ньому він викладає різні відомості, зібрані як з писемних, так і усних джерел 
[Дашкевич 2001, 26–32, 65–66, 716–718].

У статті “Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559–
1567) as a Cultural and Historical Monument” (“Кипчацькі акти вірменського суду в 
Кам’янці-Подільському (1559–1567) як культурна та історична пам’ятка”) [Dash-
kevitch 1965a, 292–310] висвітлюється декілька тем, зокрема про роль кам’янецьких 
вірмен у торгівлі між Сходом і Заходом; про значення вірмено-кипчацьких актів як 
історичного і юридичного джерела та про вплив української мови на вірмено-кип-
чацьку. Всі ці дослідження базуються на протоколах Вірменського суду в Кам’янці-
Подільському (де для вірменської колонії діяв окремий судовий кодекс) за 1559–
1567 рр. Наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. протоколи були опрацьовані під 
керівництвом Агатангела Кримського київським тюркологом Тимофієм Груніним. 
Він був переконаний, що записи в книзі велися половецькою мовою, що надає тек-
стам значення надзвичайно важливого лінгвістичного джерела, оскільки сама мова 
тюркська, але написана вірменською графікою, зникає зі вжитку наприкінці XVII – 
на початку XVІІІ ст. До того ж судово-адміністративна книга, з якою працював 
Т. Грунін, безслідно зникла під час Другої світової війни. Ярослав Дашкевич дослі-
джує значення цих документів для вивчення вірменської колонії в Кам’янці-По-
дільському [Дашкевич 2001, 33–51, 716].

Цій же тематиці присвячено ще кілька статей збірника більш пізнього періоду, 
зокрема «“La Chronique de Pologne” – un monument arméno-kiptchak de la première 
moitié du XVIe» («“Хроніка Польщі” – вірмено-кипчацька пам’ятка з першої поло-
вини XVI ст.») [Dachkévytch, Tryjarski 1982, 5–26], “La Chronique de Venise” (“Вене-
ціанська хроніка”) [Dachkévych, Tryjarski 1989, 5–62], “Who are Armeno-Kipchaks? 
(On the Ethnical Substrate of Armenian Colonies in the Ukraine)” (“Хто вони – вірмено-
кипчаки? (Про етнічний субстрат вірменських колоній в Україні”)) [Dachkevytch 
1982, 357–416]. І якщо перші дві публікації, зроблені спільно з Едвардом Трияр-
ським та присвячені двом літописам – критичному виданню “Хроніки Польщі” 
(фактично послідовність польських королів до 1529 р.) та книзі з випадковою на-
звою “Венеціанська хроніка” (в якій подані події, що головно відбувалися у Львові 
та на Поділлі, а також у Польщі, Молдавії, Туреччині в 1492–1536 рр.), – являють 
собою більше джерело для вивчення вірмено-кипчацької мови [Дашкевич 2001, 
398–419, 534–611, 726, 728], то третя стаття аналізує теорію, що з’явилася серед 
тюркологів у 1970-х рр., згідно з якою поширювалася думка про те, що у вірмен-
ських колоніях в Україні проживали насправді не вірмени, а тюрки-половці, які у 
ХІІІ ст. прийняли християнство за вірменським обрядом, зберігаючи при цьому 
свою кипчацьку (половецьку) мову. Поступово ця мова, яка перейшла на вірменську 
графіку, почала вживатися у всіх сферах життя – побуті, літературі, судочинстві. 
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Ярослав Дашкевич полемізує з авторами теорії, вважаючи, що з урахуванням да-
них антропонімії, антропології, вивченням рівня національної свідомості поселен-
ців, їхнього походження, мовних відносин, релігійного та культурного обличчя 
колоній, а також панівної в них соціальної організації свідчить, що в умовах тюр-
кизованого Криму місцеві вірмени засвоїли татарську мову у варіанті, близькому 
до мови Codex Cumanicus’а (XVI ст.), та принесли її з собою в Українy [Дашкевич 
2001, 420–479, 726].

У публікації “A. Lubelczyk et ses livres sur les Arméniens ukrainiens” (“А. Любель-
чик та його книжки про українських вірмен”) [Dachkevytch 1965б, 375–381] дослі-
джуються роботи львівського римо-католицького каноніка Анджея Любельчика. 
Він жив у XVІ ст. та написав дві книжки про релігійну практику українських ві-
рмен – “Хрещення вірмен” (Краків, 1544) та “Літургія або богослуження вірмен-
ського обряду” (Краків, 1549). Обидва нариси подають відносно достовірні відо-
мості про релігійне життя вірмен періоду Реформації та свідчать про зацікавлення 
релігійними проблемами різних конфесій у ті часи. Я. Дашкевич зазначає, що їхнє 
значення як важливого джерела для історії церкви було важливим як у минулі сто-
ліття, так і в наші дні. У статті подаються фрагменти з оригінальних видань лати-
ною [Дашкевич 2001, 52–64, 717].

Дві великі статті “Sur la question des relations arméno-ukrainiennes au XVII siècle” 
(“До питання про вірменсько-українські відносини в XVII ст.”) [Dachkevytch 1967, 
261–296] та “Armenians in the Ukraine at the Time of Hetman Bohdan Xmel’nyc’kyj 
(1648–1657)” (“Вірмени в Україні в часи Богдана Хмельницького (1648–1657)”) 
[Dashkevich 1979–1980, 166–188] присвячено надзвичайно важливим та актуаль-
ним на той момент питанням – взаєминам двох народів під час визвольної війни 
1648 р. та ставленню до унії вірменської та католицької церков. У середовищі вір-
менських колоній питання унії з Римом було тісно пов’язане з питанням ставлення 
до подій в Україні часів Богдана Хмельницького. Неприйняття більшістю вірмен 
думки про об’єднання з католицькою церквою, яку вони асоціювали з подальшою 
полонізацією, у свою чергу, викликало негативне ставлення поляків. Вірменське 
населення чинило опір насильницькому запровадженню унії та залишалося вірним 
Ечміадзінському престолу, тим самим створюючи більш сприятливі умови для 
українського повстання. Взагалі, констатує Ярослав Романович, значна частина 
вірменського населення ставилася прихильно до української сторони, і лише бага-
та купецька верхівка дотримувалася польської орієнтації. Але проукраїнські сим-
патії в більшості все ж переважали, що, окрім усього, полегшувало становище в 
Україні, оскільки проривало економічну блокаду шляхом налагодження торговель-
них зв’язків. Джерела підтверджують, що вірмени України відігравали певну роль 
у політичних та воєнних подіях періоду визвольної війни XVII ст. [Дашкевич 2001, 
67–102, 361–383, 718, 724].

Спробі скласти повний каталог вірменських колоній, що існували на українських 
етнічних землях в XI–XVIII ст., присвячено статтю “L’établissement des Arméniens 
en Ukraine pendаnt les XI–XVIIIe siècles” (“Розселення вірмен в Україні протягом 
XI–XVIII ст.”) [Dachkevytch 1968, 355–371]. На основі численних архівних джерел 
у роботі подається перелік колоній за алфавітом та назвами міст, у яких вони були 
розташовані. Також додані короткі нариси про окремі колонії, характер їхнього са-
моврядування, наявність церковних адміністрацій тощо. Звернено увагу на дату-
вання виникнення та зникнення поселень, міграційні процеси. Ярослав Дашкевич 
робить висновок про велику рухливість вірмен, викликану не тільки зовнішніми 
факторами, а й під впливом економічних змін, відповідно до професійної структури 
населення [Дашкевич 2001, 103–141, 719].

Попередню публікацію доповнює стаття “Materiaux pour l’histoire des colonies 
arméniennes en Ukraine, se trouvant dans les bibliothèques de Cracovie et de Wroclaw” 
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(“Матеріали для історії вірменських колоній в Україні в бібліотеках Кракова та 
Вроцлава”) [Dachkevytch 1970, 451–465], написана за результатами пошуків у руко-
писних відділах бібліотек Кракова та Вроцлава. Вперше до наукового обігу було 
введено книги для запису адміністративних, судових і фінансових справ, законодав-
чі акти, матеріали сфрагістичного, геральдичного та антропонімічного характеру, 
наукові праці вірменських та польських істориків, що стосувалися історії вірмен-
ських колоній, а також вірменські рукописи й архівні джерела XV–XX ст. У пу-
блікації подано перелік усіх знайдених матеріалів, до того ж всередині статті автор 
розмістив свою публікацію “Le quartier arménien de Kamenetz-Podolsk sur les gra-
vures du XVII siècle” (“Вірменський квартал Кам’янця-Подільського на гравюрах 
XVII ст.”) [Dachkevytch 1970a, 465–471], яка ілюструє за допомогою репродукцій з 
гравюр XVII ст. проживання вірмен у Кам’янці-Подільському [Дашкевич 2001, 
159–188, 720–721].

Історію поселення вірмен у столиці Київської Держави від середини ІХ до 
XVII ст. розглянуто в декількох публікаціях – “Les Arméniens а Kiev (jusqu’а 1240). 
Première partie”, “Les Arméniens а Kiev (jusqu’а 1240). Deuxième partie” (“Вірмени в 
Києві (до 1240 р.). Перша та друга частини”), “Les Arméniens а Kiev (de la deuxième 
moitié du XIIIe au XVIIe siècle)” (“Вірмени в Києві (від другої половини ХІІІ до 
XVII ст.”) [Dachkevytch 1973–1974, 305–358; Dachkevytch 1975–1976, 323–375; 
Dachkevytch 1986, 185–214]. Перші дві публікації охоплюють період від середини 
ІХ ст. до 1240 р. (тобто ще до монголо-татарської навали), третя – пізніші часи. 
Ярослав Дашкевич своїми статтями розвінчує деякі міфи, легенди та фальсифікова-
ні документи, що виникли та циркулювали в пізніші часи. В той же час автор вва-
жає можливими контакти між вірменською верхівкою та київським князем у 
854–855 рр., що були викликані арабською навалою в Закавказзя. Він також пого-
джується, що першою достовірною звісткою, яка засвідчує наявність вірменської 
колонії в Києві (80–90 рр. ХІ ст.), можна вважати “Послання Полікарпа до Акинді-
на”. Як є достовірними листи і послання митрополитів Йоана І, Никифора І, ігу-
мена Києво-Печерського монастиря Феодосія кінця ХІ – середини ХІІ ст., в яких 
згадуються вірмени на Русі. Не оминув він і розгляду цікавого факту про перебу-
вання вірменських єпископів в Ісландії, що мандрували в ХІ ст. через Київ шляхом 
“з варяг у греки”, вважаючи його ймовірним. Пізніше ця тема була розвинена ним у 
статті “Les Arméniens en Islande (XIe siècle)” (“Вірмени в Ісландії (ХІ ст.)”) 
[Dachkevytch 1986–1987, 321–336], де на основі ісландських джерел доводиться 
можливість такої подорожі приблизно в проміжок між 1056 і 1066 рр., коли вірмен-
ська церква проводила широку місійну діяльність [Дашкевич 2001, 229–335, 513–
528, 722, 723, 728].

Дуже цікавими видаються публікації Ярослава Дашкевича, присвячені Сімеону 
дпір Легаці: “Simeon dpir Lehac’i. Qui est-il?” (“Сімен дпір Легаці. Хто він?”) та 
“The second voyage de Siméon de Pologne et Orient et les questions relatives a l’étude 
ultérieure de son héritage littéraire” (“Друга подорож Сімеона з Польщі на Схід та пи-
тання подальшого дослідження його літературної спадщини”) [Dachkevytch 1977, 
347–364; Dachkevytch 1978–1979, 354–360]. У статтях на основі документів з Цен-
трального державного історичного архіву (м. Львів) періоду 1628–1639 рр. прове-
дено ідентифікацію вірменського мемуариста Сімеона дпір Легаці з дяком-клерком 
та вчителем Симоном Мартиросовичем. Перша стаття присвячена львівському пе-
ріоду його життя, друга – можливій повторній подорожі на Схід у період 1632–
1636 рр., коли відомості про нього відсутні у львівських документах [Дашкевич 
2001, 336–360, 723, 724].

У своєму збірнику Ярослав Дашкевич розмістив ще багато цікавих рецензій на 
вірменознавчі роботи вірменських, польських, австрійських, угорських науковців, які 
не завжди позитивні, але завжди демонструють високу ерудованість та обізнаність 
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у проблемі їхнього автора. Всі вони допомагають нам глибше пізнати та зрозуміти 
наших багатовікових сусідів – вірмен України.

Матеріали цих статей та рецензій Ярославу Романовичу Дашкевичу іноді щасти-
ло друкувати і на батьківщині, зокрема у Вірменії. Але, зібрані в одному виданні, 
вони складають цілісну картину багаторічної копіткої праці. Недарма наукова гро-
мадськість високо оцінила збірник “Вірменія і Україна”, нагородивши його автора 
премією НАН України імені А. Ю. Кримського.
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С. Л. Азізян

Становище ЛьвівСької архідієцезії
вірменСької катоЛицької церкви

під чаС другої Світової війни

Напередодні Другої світової війни в Західній Україні проживала значна спільно-
та етнічних вірмен – нащадків давніх переселенців із Вірменії. Перебуваючи у 

відриві від батьківщини впродовж більш як семи століть, через десятки поколінь 
вони асимілювалися з місцевим населенням і сформували в Галичині вкорінену вір-
менську етнічну групу. За релігійними переконаннями “галицькі”, “львівські” або 
“польські” вірмени дотримувалися переважно вірмено-католицької віри і входили в 
парафії, що об’єднувалися у Львівську архідієцезію Вірмено-католицької церкви 
(ВКЦ). Львівська вірмено-католицька архідієцезія, або ж митрополія, складалася з 
трьох деканатів і восьми парафій: Львівський деканат із парафіями у Львові та Бе-
режанах, Станіславівський деканат із парафіями в Станіславові, Лисці та Тисмениці, 
Кутський деканат із парафіями в Кутах, Снятині та Городенці. Вся архідієцезія на-
лічувала два десятки священнослужителів. Очолював Львівську архідієцезію ВКЦ 
митрополит із резиденцією у Львові1. ВКЦ входила до числа східно-католицьких 
церков, підпорядкованих Ватикану, була однією з трьох основних католицьких цер-
ков Західної України. У 1938 році, після смерті митрополита Львівської вірмено-
католицької архідієцезії Йосифа Теодоровича (1864–1938), тимчасово обов’язки 
митрополита виконував капітулярний вікарій Діонісій Каєтанович (1878–1954). У 
зв’язку з початком Другої світової війни Папський престол у Ватикані не встиг за-
твердити вікарія на посаді митрополита, тому відповідно до встановлених канонів 
зовнішні зв’язки архідієцезії з Римом здійснювалися через митрополита Андрея 
Шептицького, близькою до ВКЦ Українською греко-католицькою церквою – УГКЦ, 
що входить разом із ВКЦ до Управління східно-католицьких церков Ватикану. Та-
ким чином, із 1938 року і до самої своєї смерті в 1944 році митрополит Андрей 
Шептицький формально опікувався церковними справами вірмен-католиків Львів-
ської архієдієцезії ВКЦ2.

У перебігу Другої світової війни Львівська архідієцезія ВКЦ і вірменська націо-
нальна громада Галичини зазнали великих потрясінь і виявилися втягнутими в по-
літичну інтригу, затіяну спецслужбами різних держав, які прагнули закріпитися в 
регіоні.

У вересні 1939 року внаслідок анексії східної Польщі Радянським Союзом Львів 
опинився у складі СРСР. Нова влада почала чинити типові для радянського режиму 
класові та релігійні переслідування мирного цивільного населення і священнослужи-
телів. Репресії супроводжувалися націоналізацією приватної власності та “розкурку-
ленням” селян, із подальшим виселенням “неблагонадійних осіб” із числа корінного 
населення у віддалені північні райони СРСР, що викликало відверте невдоволення 
новою владою серед широких кіл населення Галичини – представників різних націо-
нальностей. Родичі репресованих, шукаючи заступництва і справедливості від сва-
вілля нової влади, з останньою надією зверталися до релігійних діячів за допомогою. 
У ситуації, що склалася, митрополит УГКЦ, найбільшої і такої, що найтяжче по-
страждала від репресій, релігійної громади Західної України, Андрей Шептицький 
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активно став на захист прав населення і вірян. Він відверто висловлював невдово-
лення новій радянській владі стосовно того, що нею проводяться репресивні акції 
проти мирного населення та антицерковна державна політика. Своїми заявами вла-
дика посутньо став в опозицію, викликаючи роздратування і невдоволення нової 
влади. Зрозуміло, що авторитет УГКЦ серед широких народних мас Західної Украї-
ни зміцнювався.

Варто зазначити, що водночас із висланням у східні та північні області СРСР ко-
рінного населення Галичини в Західну Україну за розподілом нової влади з різних 
областей СРСР прибували громадяни різних національностей, зокрема й вірмени. 
Це були фахівці та службовці (в т. ч. сім’ї військовослужбовців), які за духовними 
переконаннями вважалися атеїстами, вихованими в радянському антирелігійному 
дусі. Що стосується вірмен, то багато з них раніше були вірними Вірменської апос-
тольської церкви (ВАЦ). Окрім цих двох вірменських етнічних груп, у Галичині 
проживала ще одна нечисленна вірменська громада – емігранти, які втекли з Росії в 
1917 році. За соціальним статусом це переважно комерсанти та кваліфіковані фа-
хівці, а за релігійними переконаннями – прихильники ВАЦ. Характерно, що всі вір-
мени, які прибули в Галичину з Росії, володіли російською, вірменською, а нерідко 
іноземними мовами. Цим вони відрізнялися від місцевих польсько- і україномов-
них галицьких вірменів, які ще в давнину перейняли місцеву культуру та звичаї, а 
рідну мову зберегли лише в церковному співі. У зв’язку з раптовістю початку воєн-
них дій у червні 1941 року частина сімей, так званих радянських вірменів, не встигли 
евакуюватися із Західної України, отож залишилися під німецькою окупацією. Ось 
таким різноманітним, особливо в царині мови і релігії, був національний склад вір-
менського населення в Галичині в червні 1941 року. За радянського періоду 1939–
1941 років у регіоні не проводився перепис, тому загальна чисельність вірмен, що 
проживали тут, невідома. Проте чисельність вірмено-католиків сягала за п’ять з по-
ловиною тисяч, однак за національністю вони були записані як поляки.

30 червня 1941 року Львів був окупований німецькими військами. Окупація три-
вала три довгих роки. Отже, надія галичан на спокійне життя не виправдалася, а 
становище місцевого цивільного населення ще більше погіршилося. Сталінські ре-
пресії змінилися нацистським терором, спрямованим проти мирних громадян. Уже 
з першого дня окупації почалися переслідування на політичному та національному 
ґрунті. Основною мішенню нацистів стали комуністи і євреї. У Львові та інших га-
лицьких містах почали створюватися єврейські гетто, куди гестапівці і створена 
ними місцева та єврейська поліція методично переправляли всіх місцевих і приїж-
джих євреїв. Окупаційна влада навмисно створювала в місцевого населення штучну 
ілюзію расової переваги, нацьковуючи один на одного народи, що віками мирно 
співіснували. Як відомо, така політика “поділу і володарювання” властива всім то-
талітарним режимам. Іноді ця підбурювальна політика успішно впливала на підсві-
домість людей і призводила до міжнаціональних зіткнень та погромів. Подібним 
чином можна тлумачити сумні події, що відбулися у Львові 1 липня 1941 року й 
описані численними свідками [Химка 2008, 46]. У той день, після відходу радян-
ських військ, у трьох львівських тюрмах були знайдені тіла більше як трьох тисяч 
розстріляних в’язнів, в основному місцевих мешканців. Цей невиправдано жор-
стокий злочин, скоєний радянськими тюремниками, було дуже вміло використано 
нацистами для розпалювання міжнаціональної ненависті. Окупаційна влада оголоси-
ла, що керівництво львівських тюрем нібито складалося вийнятково з осіб єврейської 
національності. Провокаційна звістка миттєво поширилася містом, викликавши 
обурення і хвилю єврейських погромів [Химка 2008, 43–65].

Однак слід одразу зазначити, що більшість населення й абсолютно всі церков-
ні конфесії засуджували подібні провокаційні акції, всіляко висловлюючи спів-
чуття і надаючи допомогу співгромадянам, що переслідувалися. Користуючись 
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своїм особливим релігійним статусом, священики допомагали єврейським родинам 
ховатися від переслідувань, ризикуючи при цьому власним життям. Активну люди-
нолюбну політику – захист краян від репресій – проводив митрополит УКГЦ Ан-
дрей Шептицький. Про цю діяльність митрополита і священиків очолюваної ним 
церкви, які рятували невинних людей від переслідувань нацистів, написано досить 
багато, але й багато ще належить вивчити. Скажімо, мало хто знає, що за прикладом 
священиків УГКЦ священики Вірмено-католицької церкви також допомагали євреям 
уникнути фатальних репресій. Серед форм допомоги священиків ВКЦ єврейським 
родинам вживалися як методи прямого переховування, так і виписка вірменських 
метрик щойно охрещеним євреям. Так, багато авторів, у своїх дослідженнях поси-
лаючись на документи допитів гестапівських і радянських слідчих, називають видані 
священиками ВКЦ метрики “фіктивними”3. Однак священики ВКЦ так не вважали. 
Процедура хрещення дорослої людини полягає в тому, що перед здійсненням таїн-
ства хрещення відбувається наречення імені в честь котрогось із християнських 
святих. При цьому можна записати і будь-яке прізвище, в цьому разі вказувалося 
інше – не єврейське прізвище. Саме графа національності в метриках ВКЦ вважалася 
нацистами “фіктивною”, тобто не такою, що відповідає дійсності. Однак всі хрис-
тиянські священики без винятку дотримуються церковного правила, згідно з яким 
при хрещенні національність не враховується, “бо сказано в Писанні – всі народи 
рівні перед Богом”. А запис у метриці для священика є формальністю і вказується у 
формулярі за бажанням наверненого у віру без пред’явлення будь-яких документів. 
Тому видані ВКЦ євреям християнські метрики такі ж, які практично нічим не від-
різнялися від інших подібних метрик. Отож за роки окупації вірмено-католицькими 
священиками було виписано євреям велику кількість християнських метрик. Тільки 
сам вікарій Каєтанович, за даними гестапо, видав власноруч сотні метрик4. Спершу 
цей метод приховування діяв успішно і врятував життя багатьом невинним людям. 
Адже, маючи на руках метрику, можна було спокійно пройти через вуличні облави, 
які влаштовувались нацистами, місцевою та єврейською поліцією.

Однак у 1943 році на вікарія Діонісія Каєтановича вчинили донос і він потрапив 
під підозру німецької адміністрації та був заарештований гестапо саме за видачу 
християнських метрик євреям. При цьому співробітники гестапо вилучили з канце-
лярії ВКЦ церковні метричні книги для звірення записів. Мотиви арешту вікарія – 
“приховування євреїв”, що вважалося на той час дуже серйозним злочином, і саме 
тому гестапівці вжили крайніх заходів – ув’язнили вищого ієрарха католицької 
церкви. У зв’язку з гучним заґратуванням вікарія ВКЦ митрополит Шептицький не-
гайно поставив до відома про те, що трапилося, Ватикан через папського нунція в 
Берліні. І весь час, поки тривало розслідування, Каєтанович перебував у приміщенні 
ізолятора львівського гестапо. Тим часом, не чекаючи результатів дипломатичної пе-
реписки, митрополит Шептицький почав вести перемови з представниками місцевої 
німецької влади, наполегливо вимагаючи якнайшвидшого звільнення Каєтановича. 
Певні кроки робили також ієрархи ВКЦ і родичі заарештованого вікарія, стурбовані 
погіршенням стану його здоров’я. Для звільнення в’язня ВКЦ передала гестапівцям 
величезний викуп у вигляді грошового хабара5. До речі, метод вимагання та хабар-
ництва був характерний для гестапо, найбільш корумпованої структури III рейху. 
Оскільки саме гестапівцям було доручено займатися стягненням “контрибуції” з міс-
цевого єврейського населення, то це розплоджувало великі зловживання. Отож для 
якнайшвидшого звільнення вікарія Каєтановича секретар церковної канцелярії ВКЦ 
Казимир Ромашкан передав гестапівцям через їхнього агента Роберта Руппа хабар у 
сумі 120 000 злотих. Посередником у цій угоді виступила сестра вікарія Яніна Кає-
танович. А ось як коментує процедуру звільнення Каєтановича таємний агент львів-
ського гестапо Роберт Рупп: “З огляду на те що Ватикан із німецьким урядом в Бер-
ліні мав договір про те, аби нікого з католицьких священиків не чіпати, а в кожному 
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окремому випадкові вести перемови безпосередньо з Римським Папою, для того аби 
в разі необхідності домовитися про кожного окремо з німецькими правлячими кола-
ми. Тож начальник львівського гестапо Ставіські знав про це і, побоюючись бути 
притягнутим до відповідальності за порушення цього договору, звільнив Каєтанови-
ча, поставивши до відома про діяльність Каєтановича Гіммлера”6. Цікаво, що на до-
питі у слідчого НКДБ Рупп, розповідаючи про арешт і звільнення Каєтановича, за-
значає, що своїм звільненням Каєтанович був зобов’язаний Шептицькому, але при 
цьому замовчує отримання великого хабара, який йому передав за посередництво 
представник ВКЦ Ромашкан. А саме цей факт неодноразово засвідчений у протоко-
лах допитів Ромашкана і Каєтановича. Про це добре знав і слідчий Горбунов, який 
проводив очну ставку Ромашкана з Руппом. Однак, як це не дивно, досвідчений 
слідчий НКДБ при очній ставці у своїх запитаннях всіляко обходить факт отримання 
гестапівцями великого хабара за звільнення Каєтановича. Відчувається, що слідчий 
дуже побоюється зламати вибудувану слідством надто крихку версію вербування ві-
карія гестапівцями. Адже тоді правда про священика, випущеного з гестапо за вели-
кий викуп, логічно не стикується з вигаданим образом “завербованого гестапівцями 
священика”, випущеного із в’язниці “за згоду на співпрацю з гестапо”.

Так само ніяк не стикуються з діяльністю активного гестапівського агента різке 
погіршання здоров’я ув’язненого та згодом його подальша поведінка, коли він опи-
нився знову на свободі. Але факт тривалої хвороби Діонісія Каєтановича в роки 
окупації підтверджується не тільки ним самим на допиті, а й Казимиром Ромашка-
ном і навіть гестапівцем Руппом. При цьому наголошується, що після виходу з 
в’язниці вікарій вкрай змінив свою поведінку, повністю замкнувся в собі і повів 
усамітнене життя, навіть “певний час жив у монастирі, уникав зустрічей із пред-
ставниками німецької військової влади”. Як випливає з матеріалів допиту, гестапів-
ці намагалися в тюрмі залякувати і шантажувати в’язня саме з метою схилити його 
до співпраці. Як відомо, це була узвичаєна практика, застосовувана всіма спецслуж-
бами світу, які використовували тяжкий психологічний стан того, хто потрапив до 
катівні та повністю ізольований від зовнішнього світу. Поза сумнівами й те, що ві-
карій, виходячи на свободу з гестапівської в’язниці, підписав якісь формальні папе-
ри. Це теж обов’язкова проформа на “лояльність владі”, якої не може уникнути 
жоден арештант, що звільнюється. Однак питання тільки в тому, як поводиться на-
далі відпущений в’язень: іде він на активну співпрацю чи всіляко ухиляється від 
зустрічей з гестапівцями. Як випливає з матеріалів слідства, якщо “вербування” 
Каєтановича й мало місце, то привело до протилежного результату: вікарій остаточ-
но замкнувся в собі, уникаючи зустрічі зі своїми німецькими “рятівниками”. А вся 
“співпраця” з гестапо фактично почалася і закінчилася тим, що церковною канце-
лярією ВКЦ на вимогу гестапо було складено список вірмен Львова. Кому не зро-
зуміло, що вікарій просто не міг відмовитися надати такий список через загрозу 
тяжких наслідків як для нього, так і для церкви в цілому. Цілком очевидно, що спи-
сок уточнювався винятково за реєстром вірян львівської парафії ВКЦ.

Виникає запитання: для чого ж потрібні були гестапівцям списки львівських 
вірмен? Можна припустити, що першочергово вони були необхідні для звірення 
метрик із вилученими метричними книгами для виявлення осіб, які змінили вірос-
повідання та національність за роки окупації. Нагадаю, що в дорадянські часи, зо-
крема під час німецької окупації Галичини, церковні метрики були підставою для 
отримання дорожньої карти або посвідчення особи. Саме тому метричні книги з 
останніми записами в першу чергу й цікавили гестапівців під час обшуків у хрис-
тиянських храмах. Адже до священиків ВКЦ в роки окупації зверталися за метри-
ками не тільки євреї, а й вірмени з числа емігрантів “радянської хвилі”, які переслі-
дувалися поліцією через зовнішню схожість із євреями і тому ставали жертвами 
вуличних та квартирних облав. Особливо тут старалася єврейська поліція Львова, 
яка разом із гестапівцями і місцевою міліцією займалася арештами і грошовим 
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здирництвом винятково серед єврейського населення. Так, скажімо, вірменка Гоарі-
не Бабаєва, уродженка Ашхабада, через зовнішню схожість із євреями була схопле-
на єврейської поліцією Львова і просиділа у в’язниці гестапо два місяці, марно на-
магаючись довести свою вірменську національність. Ось розповідь самої Гоаріне 
Бабаєвої, яка на собі відчула всі жахи та приниження, яким піддавалося цивільне 
єврейське населення Львова: “Проживаючи в окупованому місті Львові, я переслі-
дувалася німецькими каральними органами, які вважали, що я за національністю 
єврейка, а не вірменка. Кілька разів створена німцями єврейська поліція вимагала 
від мене сплати контрибуції, але я відмовлялася виконати їхню вимогу, заявляючи, 
що я вірменка, та пред’являючи на підтвердження паспорт із зазначенням націо-
нальності. Але мені не вірили. Згодом, 24 грудня 1941 року, я була затримана єврей-
ською поліцією і передана гестапо. Мене заарештували, і під вартою я перебувала у 
в’язниці по вул. Лонського до березня 1942 року. За цей відтинок часу лише в пер-
ший день, коли була доставлена в гестапо, офіцер гестапо, не знаю його прізвища, 
допитував тільки один раз та цікавився моєю національністю і чи справді мій чо-
ловік працював в органах НКВС”7. Випущена за клопотанням близьких із геста-
півської в’язниці, Бабаєва вирішила негайно охреститися, аби уникнути подальших 
арештів. Вона охрестилася разом із дочкою у вірменському кафедральному соборі й 
отримала з рук Казимира Ромашкана рятівну метрику на себе і на одинадцятирічну 
доньку Віолету. Але на середину 1943 року християнські метрики, що видавалися 
ВКЦ, вже вважалися гестапівцями “фіктивними” і не рятували своїх власників, як 
раніше, від вуличних облав і квартирних перевірок. Тим часом більш ефективними 
документами, що оберігали від поліцейських арештів, виявилися членські квитки 
Вірменського національного комітету (ВНК). Дізнавшись про це, Гоаріне Бабаєва 
звертається до ВНК, щоб дістати “рятівний” документ. Вона розповідає слідчому 
про те, що “звернулася до Вірменського комітету [у Варшаві] з проханням на під-
ставі метрики [про хрещення] дати довідку про національність. Після отримання 
довідки переслідування припинилися”8.

Що ж собою являв Вірменський комітет і його “всесильний” документ, із яким 
рахувалося гестапо? ВНК був вірменською націоналістичною організацією, створе-
ною на початку 40-х років у Берліні при Східному міністерстві, очолюваному Аль-
фредом Розенбергом. До складу організації входили білоемігранти, члени колишньо-
го буржуазного уряду Республіки Вірменія (1918–1920), що перебували в еміграції. 
Відомство Розенберга, втілюючи плани воєнної операції проти Радянського Союзу, 
збирало під своїм дахом всіх антирадянськи налаштованих політемігрантів, які вте-
кли з СРСР. Тому в Берліні за короткий час були створені національні організації з 
представників народів майже всіх союзних республік СРСР. Ставлення нацистської 
влади до національних організацій було дуже серйозним. Національні комітети, як, 
скажімо, той же Вірменський національний комітет, активно брали участь у форму-
ванні окремих національних військових підрозділів, так званих “східних легіонів” 
вермахту. Члени ВНК безпосередньо займалися вербуванням серед радянських вій-
ськовополонених, емігрантів, а також осілого вірменського населення окупованих 
країн і територій. У свідченнях слідства вказано склад Берлінського вірменського 
комітету, куди входили: Дер Дульян (Тер-Дульян) – президент, Арутюнян – секре-
тар, Абедьян (Абегян) – професор медицини, який до війни працював в одному з 
берлінських університетів, Абрамян – великий торговець (підприємець) міст Вар-
шави і Берліна. У роботі національного комітету також брали участь члени колиш-
нього буржуазного уряду Республіки Вірменія (1918–1920), які прибули в 1941 році 
до Берліна: віце-прем’єр-міністр Республіки Вірменія Олександр Хатісян, колишній 
військовий міністр Республіки Вірменія Драстамат Каноян та генерал Дро, колиш-
ній командувач армією Нжде. 

Основною метою ВНК, втім як і інших подібних національних комітетів, організо-
ваних у тодішній Німеччині, була реставрація колишніх буржуазних національних 
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держав на території СРСР. Наміри Вірменського національного комітету були більш 
ніж амбітні. Ось що розповідає Казимир Ромашкан: «Впевненість Дро в розгромі 
радянської влади в 1944 році була настільки великою, що він вже сформував склад 
уряду для “Великої Вірменії”. В уряд повинні були увійти: генерал Дро, професор 
медицини Абекян, який теж мешкав у Берліні, президент берлінського Вірменсько-
го національного комітету Дульян, який проживав у Берліні, письменник Чобакян 
і вчений-історик Чікільян, які обидва проживали в Парижі, великий торговець ма-
нуфактурних виробів Папазян, який проживав в Америці, і секретар берлінського 
Вірменського національного комітету та інші. Туди ж входив і патріарх міста Єрева-
на, прізвища його не знаю»9. У цьому повідомленні Ромашкан дає нам дуже важли-
ве свідчення, а саме про присутність серед членів ВНК священнослужителя з міста 
Єревана. Ім’я священика не вказується, проте можна припустити, що це був ієрарх 
Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської апостольської церкви, яка охоплює Пів-
денний Схід України, Крим, Дон, Поволжя і Північний Кавказ, із резиденцією в 
Ростові-на-Дону. Значна частина території цієї великої єпархії була захоплена нім-
цями вже в перший рік війни. Саме син цього вірменського “патріарха”, який також 
був священнослужителем, працював капеланом у вірменських військових баталь-
йонах вермахту, дислокованих у Львові. 

Варто зазначити, що багато вірменських військових підрозділів були створені та 
дислоковані на окупованих німецькими військами землях України. У самому Льво-
ві та передмісті Зимна Вода розміщувалося два вірменських батальйони. З допитів 
дізнаємося, що за прикладом Берліна ВНК був створений у Варшаві та інших міс-
тах Генерального Губернаторства. До складу – варшавського Вірменського націо-
нального комітету входили: Павло Карганов – президент10, Оганесян – секретар, 
який до війни проживав у Варшаві, Арташес – власник взуттєвої фабрики у Варша-
ві, Добадьян – власник великого магазину перських килимів, що мешкав до війни у 
Варшаві. Берлінський і варшавський ВНК планували організувати схожу вірмен-
ську національну організацію й у Львові. Однак створити її не змогли через нечис-
ленність там вірмен. Ось що про це розповідає заарештований співробітниками 
НКДБ Сергій Назар’ян: “У період німецької окупації в місті Львові Вірменського 
комітету не було, а наскільки мені відомо, у Львові була організована лише група, 
зважаючи на нечисленність вірменського населення в місті Львові. Кількісний 
склад цієї групи – дванадцять чоловік... Ця група почала організовуватися приблиз-
но в травні-червні 1943 року...” Насправді ж, як відомо, під час німецької окупації у 
Львові проживало кілька тисяч вірмен. Далі Назар’ян дає характеристику і відомос-
ті про склад вірменських національних організацій Львова в період німецької оку-
пації: “При окупації німцями міста Львова, приблизно з осені 1943 року, в місті 
Львові існував вірменський батальйон із числа військовополонених вірмен, колиш-
ніх бійців Червоної Армії, що дислокувався по вулиці Личаківській, будинок № 
мені невідомий, приблизно в кінці трамвайної зупинки. Крім того, в місті Львові іс-
нує вірменська парафія, що складається з 4-х священиків. Третя група вірмен була з 
числа біженців, евакуйованих, які втекли від Червоної Армії з Кавказу і Криму. Ці 
біженці з’явилися в місті Львові приблизно в лютому 1944 року і вже у квітні виїха-
ли до Варшави”11. Місцеві полонізовані вірмени, що були об’єднані у вірмено-като-
лицьку церковну парафію, сприйняли ідею створення у Львові філії ВНК більш ніж 
стримано. Мало хто з асимільованих вірмен виявив бажання співпрацювати з на-
цистами. Тому Вірменський комітет Львова формувався в основному за рахунок не-
численних вірменських політемігрантів. У львівській групі ВНК, що складалася з 
12 осіб місцевих львівських вірмен, названа лише одна родина доктора Давидови-
ча – він сам і його сестра Анна. Але водночас, попри свою нечисленність, робота 
львівської експозитури в складі варшавського ВНК була досить успішною12. За роз-
повідями Ромашкана, саме завдяки активній роботі членів львівської експозитури 
неподалік від Львова, в містечку Зимній Воді, було створено військовий вірмен-
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ський легіон. Далі заарештований у своєму зізнанні засвідчує те, як створювався 
вірменський військовий батальйон: “Лікар Давидович і лікар Аванесян систематич-
но виїжджали в табори військовополонених... проводили там вербування і, звіль-
нивши з таборів тих, хто дав згоду, відправляли їх у місто Львів та до Варшави. 
Завдяки цій роботі в Зимній Воді й було створено легіон чисельністю у дві тисячі 
триста осіб. Командиром цього легіону був призначений полковник Аведісян – ко-
лишній командир Червоної Армії, який нібито здався в полон німцям. Після відпо-
відної екіпіровки та військового навчання цей легіон було направлено до Варшави, 
а звідти на фронт для боротьби з Червоною Армією”13. 

Як очевидно, робота членів львівської експозитури ВНК не обмежувалася лише 
ідеологічною пропагандою проти радянської влади, а її члени займалися вербуван-
ням і формуванням вірменських національних військових підрозділів. Але з позиції 
об’єктивного аналізу тут, безперечно, проглядається те, що співробітники НКДБ 
перестаралися у своїх допитах, бо повірити, що кілька цивільних осіб змогли в ко-
роткий термін створити багатотисячний військовий батальйон і відправити його на 
фронт, – неможливо. Але навіть якщо за матеріалами слідства й припустити, що це 
правда, то виникає природне запитання: а який стосунок до створення львівської 
експозитури ВНК і військових вірменських легіонів мали священики ВКЦ? Адже 
саме зв’язок з антирадянською львівською експозитурою ВНК і, як наслідок, спів-
працю з нацистами й інкримінували священикам ВКЦ слідчі держбезпеки.

Та все же матеріали слідства розкривають нам цікаві, раніше невідомі, подробиці 
з життя вірменської громади Львова і ВКЦ в роки нацистської окупації. Бо насправ-
ді вірменська громада Львова була розділена німцями на дві частини: “Щоб яскраві-
ше окреслити класовий характер націоналістичного комітету, – розповідає далі Ро-
машкан, – окупаційна влада видала розпорядження: всі вірмени, які проживають 
раніше 1918 року на території Польщі і Західної України, членами зазначеного комі-
тету бути не можуть”14. Як бачимо, нацисти виключали співпрацю з місцевими ет-
нічними вірменами, вважаючи за краще мати справу лише з новими вірменськими 
політемігрантами з СРСР. Цим фактором і обумовлені спрямованість діяльності та 
поставлені цілі створеної експозитури: боротьба проти Червоної Армії та збережен-
ня характерних рис вірменської національності. Такі цілі німці не могли ставити пе-
ред місцевими асимільованими етнічними вірменами і священиками ВКЦ, що спо-
чатку дотримувались нейтральної позиції як до німецької, так і до радянської влади. 

Водночас спроби залучити до львівської експозитури місцевих вірмен не припи-
нялися з боку членів ВНК. Характерно, що пропозицію командира військового ба-
тальйону Аведісяна об’єднатися у Вірменський національний комітет Львова було 
сприйнято вікарієм Діонісієм Каєтановичем вкрай негативно і запропоновано їм 
власну пропозицію – до релігійного об’єднання вірмен-католиків із вірменами-гри-
горіанами. І все ж, попри серйозні конфесійні розбіжності між двома вірменськими 
церквами, митрат дозволяє “єреванському” вірмено-григоріанському священику дві-
чі відслужити службу для вірменського батальйону в кафедральному соборі Львова. 
Та не дозволити цього він не міг із багатьох причин, зокрема й релігійних. Відомо, 
що львівський кафедральний собор разом зі старовинними вірменськими храмами 
в містах Станіславі (Івано-Франківськ), Кам’янці-Подільському, Феодосії, Старому 
Криму та багатьох інших були побудовані в XIV–XVII століттях саме вірменами 
апостольської церкви, або вірменами-григоріанами. Власне тому всі перераховані 
старовинні вірменські храми виведені за рамки міжцерковних конфесійних розбіж-
ностей і є загальнонаціональними історико-культурними пам’ятками та релігійними 
святинями для всього вірменського народу. Можливо, що, саме ґрунтуючись на цьо-
му, вікарій і дозволяє священикові ВАЦ провести службу Божу в кафедральному со-
борі. Проаналізувавши матеріали допитів, можна зробити безпомильний висновок, 
що капеланом у вірменському національному батальйоні був священик Вірменської 
апостольської церкви, який приїхав із Кавказу. Таким чином, вірмено-католицькі 
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священики Львова, всупереч усталеній думці співробітників НКДБ, що відбилася в 
статті обвинувального документа, не залучалися капеланами на службу до вірмен-
ських легіонів. Там правили тільки вірменські священики ВАЦ. Отже, опираючись 
на факти допитів, співробітники радянської держбезпеки добре знали, що службу в 
кафедральному соборі для вірменських легіонерів проводив священик ВАЦ. Та па-
радна хода через центр Львова двохтисячного вірменського військового контингенту 
на чолі з генералом Дро і проведення урочистої служби Божої у вірменському кафе-
дральному соборі не пройшли непоміченими ні для городян, ні для резидентури ра-
дянської розвідки. Це підтверджується розповіддю підсудного Станіслава Івановича 
Дробота: “У 1944 році я працював у канцелярії костелу, якось повертався додому, і 
мене ввечері затримали двоє росіян та вимагали: скажи про генерала Дро, мене при-
скіпливо допитували”15. Таким чином, послуговуючись матеріалами слідства, можна 
зробити єдиний висновок, що священики Львівської митрополії ВКЦ аж ніяк не слу-
жили капеланами у вірменських батальйонах і не брали ніякої участі в церковній 
службі для вірменських легіонів, а цим переймалися тільки священики ВАЦ. І спів-
робітники НКДБ були добре поінформовані про це. Проте саме ці два епізоди ними 
виставлялися як провина Вірмено-католицької церкви Львова перед радянською вла-
дою, яка й звинувачує ВКЦ в колабораціонізмі. Як і знали вони добре про конфесій-
ні відмінності між вірменськими священиками ВАЦ, які прийшли й пішли разом з 
окупаційними частинами вермахту, та осілими вірмено-католицькими священиками, 
які належали до двох абсолютно різних гілок християнської релігії.

Отже, сфабриковане слідство і судовий процес на основі його у справі вірмен-
ських священиків були підступним фарсом, основна мета якого спрямовувалася на 
ліквідацію Львівської архідієцезії ВКЦ. Цей процес був частиною плану з ліквіда-
ції всіх східно-католицьких церков України через звинувачення їх у колабораціоніз-
мі та в підтримці національних військових формувань, які діяли проти радянської 
влади. Одним з організаторів антирадянського опору в Західній Україні, на думку 
радянських ідеологів, був Ватикан, персонально – покійний митрополит Андрей 
Шептицький та очолювана ним греко-католицька церква. Саме їх звинувачувала ра-
дянська влада в підтримці військових формувань УПА в Західній Україні. Відразу 
ж після смерті митрополита Шептицького в 1944 році керівництво НКДБ розпоча-
ло активну роботу з ліквідації УГКЦ як антирадянської організації. При цьому було 
обрано шлях злиття УГКЦ з більш лояльною до радянської влади Російською пра-
вославною церквою (РПЦ). Тому з початку 1946 року повним ходом розкручувався 
санкціонований НКДБ процес злиття УГКЦ та РПЦ, а незгодні з таким рішенням 
священики УГКЦ піддавалися арештам і репресіям. Таким чином, УГКЦ була ого-
лошена владою поза законом і пішла в підпілля. Тому слідчі НКДБ, прагнучи знайти 
докази зв’язку ВКЦ з Ватиканом і УГКЦ, на допитах цікавилися міжцерковними 
взаємовідносинами ВКЦ з Ватиканом і УГКЦ та всіма подробицями, пов’язаними з 
опальним митрополитом Шептицьким, вже саме знайомство з яким вважалося дер-
жавним злочином. 

Ось переконливий витяг з обвинувального судового висновку щодо Діонісія Кає-
тановича: “Крім цього, [Каєтанович] через митрополита Шептицького підтримував 
зв’язок із Ватиканом, передаючи останньому матеріали, які цікавили його...”16 Із 
протоколів допиту вікарія від 4.01.1946 року стає зрозумілий механізм взаємозв’язку 
ВКЦ з Ватиканом, здійснюваний через митрополита УГКЦ Шептицького: “Надалі 
я кілька кореспонденцій отримував із Ватикану через митрополита Шептицького, 
оскільки він як керівник греко-католицької церкви також був підпорядкований кон-
грегації східних обрядів при Ватикані і всі директиви звідти на моє ім’я надсилалися 
спільно, а він у свою чергу направляв їх мені. Вся кореспонденція, що отримується 
мною від Ватикану, зводилася до суто організаційно-церковних питань, як, напри-
клад: Ватикан цікавився ставленням німецьких окупантів до вірмено-католицької 
церкви, чи існує духовна семінарія і чи не перешкоджають її діяльності німці, окрім 



Становище Львівської архідієцезії Вірменської католицької церкви...

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          37

цього, Ватикан цікавився питаннями статистичного характеру. Вимагав повідомити 
наявність священиків, дияконів, законників, наявність костелів та їхній стан і т. д.”. 
З того ж документа можна дізнатися, як взаємодіяли львівські митрополії УГКЦ та 
ВКЦ поміж собою і як здійснювався зв’язок із Ватиканом у важкий період нацист-
ської окупації: «Через митрополита Шептицького я направляв кореспонденцію іноді 
в тих випадках, коли він мені особисто це пропонував. Наприклад, “Стан дієцезій”, 
тобто про зміни, що відбулися за час війни, я направляв до Ватикану через Шеп-
тицького, який мені пояснив, що кореспонденцію цю необхідно перекласти з поль-
ської мови на латинську, а він у себе для таких потреб має спеціальну людину»17. 
Таким чином, стає зрозуміло, що УГКЦ і ВКЦ підтримували тісні міжцерковні взає-
мини, а митрополит Шептицький користувався повагою серед кліриків ВКЦ. Варто 
нагадати, що у вірменському кафедральному соборі в 1902 році митрополит Ан-
дрей Шептицький разом із краківським кардиналом Яном Пузинею та римо-ка-
толицьким митрополитом Йозефом Більчевським консекрували абата Йозефа Тео-
доровича, майбутнього митрополита ВКЦ. Саме за прикладом митрополита Шеп-
тицького, який створив у 1905 році Національний музей, архієпископ ВКЦ Йозеф 
Теодорович у 1932 році відкрив при кафедральному соборі постійно діючу вистав-
ку вірменської культури, що стала згодом Вірменським музеєм Львова. А в роки 
окупації вікарій, священики і віряни ВКЦ переховували євреїв від переслідувань 
нацистів, і саме за прикладом митрополита Шептицького та священиків УГКЦ. Тож 
із великим сумом сприйняли львів’яни звістку про смерть митрополита, яка сталася 
1 листопада 1944 року. У день його похорону, 5 листопада 1944 року, вікарій Кає-
танович перебував у греко-католицькому кафедральному соборі Св. Юра серед за-
прошених єпископів. Саме йому було довірено останнім правити траурну службу. 
Також вікарій брав участь у відомій скорботній ході центром Львова. Про участь 
вірмено-католицьких ієрархів у жалобних заходах були добре обізнані в НКДБ 
Львівської області. Тому процесія рухалася в оточенні солдатів НКДБ, яким дава-
лися вказівки фіксувати всіх відомих учасників траурної ходи. 

Після похорону митрополита над католицькими церквами Галичини нависла 
реальна загроза ліквідації. Першими прийняли на себе удар священики Української 
греко-католицької церкви. Нова влада безальтернативно “запропонувала” священи-
кам УГКЦ возз’єднатися з Російською православною церквою. Незгодних із цим 
священиків УГКЦ чекали арешти і виправно-трудові табори (ВТТ). Щодо римо-
католицьких священиків та їхніх парафіян, то тут вчинили абсолютно в дусі того 
радянського часу – згідно з міждержавним договором їх депортували разом з усією 
численною паствою до Польщі. Щоправда, дещо спантеличились тодішні радянські 
ідеологи в питанні вірмен-католиків. Адже, з одного боку, вірмени вважалися ти-
тульним народом радянської союзної республіки, а з другого – львівські вірмени за 
мовою, традиціями і релігією вважали себе ближчими до поляків і сповідували вір-
мено-католицьку віру. Тож, за версією польських католицьких авторів, галицьким 
вірменам-католикам нібито запропонували як альтернативний варіант отримання ра-
дянського церковного статусу – возз’єднатися з Вірменською апостольською церк-
вою за прикладом УГКЦ. Однак ієрархи ВКЦ відкинули цю пропозицію, після чого 
наприкінці 1945 року почалося переслідування вірменських священиків. Логічно 
припустити, що так воно і сталося насправді, проте знайти конкретні письмові під-
твердження цього припущення поки не що вдалося. Однак є дуже цікавий документ, 
у якому вікарій Каєтанович висловлює свої міркування щодо подібного релігійного 
возз’єднання вірменських церков. На одному з допитів він розповів про пропози-
цію командира вірменського батальйону Аведісяна об’єднатися вірменам-католикам 
і вірменам-емігрантам у Вірменський національний комітет Львова, на що вікарій 
висловився вкрай негативно. Як виконуючий обов’язки голови львівської митропо-
лії ВКЦ, він заявив: «Ополячені вірмени живуть у цій вірі 400 років і ніколи на таке 
“об’єднання” не погодяться». Мабуть, такою ж була відповідь вікарія і радянським 
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чиновникам. Така принципова позиція ієрарха ВКЦ цілком могла стати вирішаль-
ною і визначити подальшу долю галицьких вірмен та Вірмено-католицької церкви, 
яка своєю орієнтацією на Ватикан ніяк не вписувалася в прокрустове ложе радян-
ської релігійної політики. 

Отож львівські вірмени були прилучені до поляків і підлягали виселенню із За-
хідної України до Польщі. У Станіславській та Тернопільській областях вірменське 
населення згідно з розпорядженням влади організовано готувалося до депортації. 
Проте львівські вірмени виїжджати до Польщі вперто не погоджувались. Вірмени 
Львова збиралися у дворі вірменського кафедрального собору і висловлювали свою 
незгоду з рішенням влади про виселення. І це в той час, коли радянські газети ого-
лосили про депортацію кримських вірмен, а влада Львова вже виписувала ордери 
на квартири, де ще мешкали вірмени, новоприбулим “господарям”, з різних об-
ластей СРСР. Всіляко чинив опір виїзду до Польщі і глава львівської ВКЦ вікарій 
Діонісій Каєтанович. Він добре усвідомлював, що його виїзд за кордон означає лік-
відацію Львівської митрополії ВКЦ, закриття всіх храмів і конфіскацію церковного 
майна. Тому вікарій вирішив не їхати зі священиками та парафіянами, а залишитися 
у Львові. Тим часом вірменські священики регіональних парафій почали виїжджа-
ти до Польщі разом зі своїми парафіянами. Водночас із собою вони забирали цер-
ковні реліквії, точніше, те, що могли винести в руках: старовинні книги, ікони та 
церковне начиння. Решту ж церковного майна, залишеного в зачинених храмах, че-
кала сумна доля [Азізян 2008, 202–209].

Наприкінці 1945 року в Галичині залишалися тільки львівські ієрархи ВКЦ на 
чолі з вікарієм Каєтановичем, настоятель Станіславівського деканату Казимир Фі-
ліпік і настоятель Кутського деканату Самуїл Манугевич. Казимир Філіпік перебу-
вав у Станіславові аж до середини 1945 року і виїхав одразу після початку арештів 
ієрархів ВКЦ. Із собою він вивіз старовинну ікону Пресвятої Богородиці Ласкавої 
зі Станіславського вірменського храму та старе Львівське Євангеліє. Таке ж саме 
вчинили священики всіх храмів ВКЦ, окрім одного, що в Кутах. Забута владою Кут-
ська парафія ВКЦ, куди в 1956 році повернувся з каторги Казимир Ромашкан, таємно 
діяла аж до самої смерті останнього вірмено-католицького священика в Україні – 
Самуїла Манугевича, що сталася в 1956 році. При цьому служба Божа таємно про-
водилася священиком не в закритому владою храмі, а у цвинтарній каплиці. Однак, 
як виявилося, це була не єдина вірменська каплиця, яка таємно відвідувалась пара-
фіянами для участі в службі Божій. Так, у старовинній вірменській цвинтарній ка-
плиці селища Лисець (Івано-Франківська обл.) служба Божа теж ніколи не припи-
нялася [Азізян 2008а]. Після арешту за сфабрикованими звинуваченнями і висилки 
у виправно-трудові табори ієрархів Львівської архідієцезії ВКЦ, після закриття вір-
менських церков Західної України і депортації вірмено-католицьких священиків ра-
зом з основною частиною етнічних вірмен до Польщі, в 1946 році завершилася опе-
рація радянських спецслужб з ліквідації східно-католицьких церков в Україні.

Багато дослідників у своїх історичних розвідках акцентують увагу на тому, що 
операція з ліквідації католицьких митрополій Львова була винятково та повністю 
справою рук співробітників держбезпеки, замовчуючи при цьому або ж подаючи роз-
миту оцінку участі в жорстокому беззаконні радянського державного керівництва. 
Тільки у 2011 році вдалося відшукати секретний документ, у якому наявні докази 
причетності до цього злочину вищих керівників радянської України і СРСР, зокре-
ма Першого секретаря ЦК КПУ та члена Політбюро ЦК КПРС Микити Хрущова18.

Тоді Ватикан змирився з ліквідацією Вірмено-католицької церкви в Україні і впро-
довж 70 років майже не робив спроб відновити архідієцезію. Більш того, 25 жовтня 
1946 року статс-секретарем Ватикану було дано вказівку примасу Польщі і краків-
ському митрополиту дозволити вірянам вірмено-католикам (також і українським 
греко-католикам) перехід на латинський обряд [Дашкевич 2012, 1074]. Цей день мож-
на вважати остаточною датою ліквідації Вірмено-католицької архідієцезії Львова.
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ІСТОРІЯ

С. В. Капранов
 

ПаназІйСька ІдеЯ В жиТТІ І ТВОРчОСТІ
ОкаВи СюмеЯ

Японський філософ, вчений і політичний діяч Окава Сюмей (大川周明 1886–
1957)1 належить до визначних представників паназіатизму. Після Другої світо-

вої війни він був звинувачений в ідеологічній підтримці японської агресії, і через 
це його праці деякий час були майже забуті. Проте завдяки виданню в 1961–1974 рр. 
його вибраних творів у 7 томах [Окава 1961–1974], а також зусиллям таких дослід-
ників, як Такеуці Йосімі та Оцука Такехіро, інтерес до творчості Окави в 1990-х ро-
ках знову зріс. Його спадщина охоплює широке коло тем – релігію і філософську 
думку Китаю та Індії, буддизм та іслам, історію колоніалізму тощо. Сфера наукових 
інтересів Окави була у прямому сенсі слова паназійською: вона включала Китай, 
Індію, Іран, арабські країни.

Мета цієї статті – показати місце та розвиток паназійської ідеї2 в житті та твор-
чості Окави. Ми не прагнемо дати повну й всебічну оцінку його поглядів – це по-
требувало б написання щонайменше монографії; нас цікавлять лише ті аспекти, які 
стосуються ідеї та проектів об’єднання Азії. Таке завдання означає певну редукцію 
складної світоглядної системи Окави, в центрі якої стоїть його релігійна філософія 
[Ісікава 1993, 131]. Хотілося б застерегти читача, що творчість Окави Сюмея не зво-
диться до паназіатизму, як не зводиться вона й до “ультранаціоналізму”, чи “націо-
нального соціалізму” [див.: Молодяков 2014], чи до будь-якої політичної доктрини 
взагалі. На жаль, такі однобічні характеристики цього непересічного мислителя 
трапляються досить часто, зокрема в українських виданнях, де нам вдалося відшу-
кати лише поодинокі згадки про Окаву Сюмея [наприклад: Козицький 2003; Шара-
фаненко 2011; Пронь 2014, 60]. Наша стаття має деякою мірою заповнити цю лакуну 
у вітчизняній японістиці.

Окава Сюмей народився 6 грудня 1886 р. в північно-східній частині острова 
Хонсю – у префектурі Ямаґата, в розташованому на узбережжі Японського моря 
місті Саката3. Рід Окава віддавна займався медициною, і Сюмей, як старший син, 
мав також стати лікарем. Проте у 18-річному віці він відмовився від спадкової про-
фесії, докладно пояснивши це в листі до батька.

Однак іншу сімейну традицію – глибоке знання класичної культури Китаю – 
Окава успадкував цілковито: вже в дитинстві він вивчив класичну китайську мову 
(в її японізованій версії – камбуні) і почав читати китайську класику в оригіналі. У 
шкільні роки він деякий час квартирував у вченого-китаїста, вдосконалюючи свої 
знання. У старших класах Окава володів камбуном настільки, що міг при потребі 
заміняти вчителя та читав іншим учням лекції про філософію Ван Янміна4. Ці сту-
дії заклали підвалини світогляду Окави – як зауважує Такеуці Йосімі, конфуціан-
ство стало основою його філософії [Takeuchi 1969, 374].

По закінченні середньої школи Окава вступив до 5-ї вищої школи м. Кумамото. 
Там він добре опанував західні мови – англійську, французьку (навіть перекладав 
японською Руссо) та німецьку – і захопився європейською літературою, зокрема пое-
зією Данте, та філософією від Платона й Аристотеля до Канта, Геґеля й Маркса. 
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Особливо Окаву цікавила релігійна філософія, оскільки він вважав релігію най-
вищою формою духовної діяльності людини. Сильний вплив на нього справили 
Фрідріх Шляєрмахер та Володимир Соловйов. Крім того, Окава захопився хрис-
тиянським соціалізмом [докладніше про це див.: Кудо 2008]. Згодом він навіть став 
членом протестантської Японської церкви (Ніхон кьокай 日本教会), пізніше пе-
рейменованої на Товариство Шляху (Докай 道会), що поєднувала християнство з 
елементами конфуціанства та сінто5 [Ніхон сюкьо дзітен 1994, 560].

У роки навчання на факультеті літератури Токійського імператорського універ-
ситету Окава Сюмей розчарувався в західних ідеях і звернув натомість увагу на Ін-
дію, вивчив санскрит і палі, індійську філософію (зокрема, упанішади) та буддизм. 
Його наставником був видатний японський релігієзнавець і буддолог Анесакі Ма-
сахару (姉崎正治 1873–1949) [Szpilman 2011, 69]. Свою дипломну роботу Окава 
присвятив Наґарджуні6, якого порівняв із блаженним Августином. Тоді ж Окава за-
цікавився ісламом, зокрема суфізмом: про це свідчить його стаття “Містичне му-
сульманство” (“Сімпітекі махометтокьо” 神秘的マホメット教), опублікована під 
псевдонімом Сіракава Рютаро (白川龍太郎) у журналі Товариства Шляху “Міці” 
(道) [Усукі 2014, 85].

По закінченні університету 1911 р. Окава вирішив був жити за прикладом старо-
давніх мудреців: замість шукати посади й робити кар’єру, він занурився в читання в 
університетській бібліотеці. Заробляв на життя, роблячи переклади з німецької для 
Генерального штабу японської армії та редагуючи статті для журналу “Міці”. У цей 
період напружених духовних пошуків він познайомився із працями мислителя-
паназіатиста Окакури Тенсіна (岡倉天心 1862–1913); згодом вони зустрілися. Окава 
переклав японською книгу Окакури “Ідеали Сходу”, написану англійською спеці-
ально для читачів-іноземців [Okakura 1903]. Під його впливом Окава зацікавився 
японською історією та міфологією. Сучасні дослідники визнають визначальний 
вплив Окакури Тенсіна на Окаву: Йосікава Юкіе називає його учнем Окакури, 
Е. Хотта – “законним спадкоємцем чаїстичного7 різновиду паназіатизму” [Yoshikawa 
2009, 123; Hotta 2007, 65].

Перехід Окави на позиції паназіатизму був, однак, підготований усім його попе-
реднім життєвим шляхом: глибоким знанням традицій Китаю, Індії та знайомством 
з ісламом. Як вважає Такеуці Йосімі, на Окаву вплинула думка В. Соловйова про 
боротьбу Сходу і Заходу як рушій історії, яку японський мислитель радикально пе-
реосмислив [Takeuchi 1969, 375]. Ідеї Окакури стали каталізатором, що дозволив 
об’єднати всі ці елементи в нову якість.

Ще одним поворотним пунктом в ідейній еволюції Окави стало знайомство з 
книгою Генрі Коттона “Нова Індія, або Індія у процесі змін”8 у 1913 р. Сам япон-
ський мислитель писав, що саме ця книга зробила його “з повного космополіта 
паназіатистом” [цит. за: Szpilman 2011, 69]. Крім того, вона спонукала його повер-
нутися обличчям до актуальних проблем сучасності, і це визначило відмінність по-
глядів Окави від його вчителя. Окакура, будучи мистецтвознавцем і культурологом, 
закликав до відродження традиційних ідеалів насамперед у царині мистецтва, а та-
кож релігії та етики; він проголошував єдність Азії, але не пропонував конкретної 
політичної програми її об’єднання. Книга Коттона привернула увагу Окави до ре-
волюційної боротьби індійців за свою незалежність і змусила замислитися перспек-
тивами такої боротьби та її значенням для Азії загалом.

Плодом цього стала праця “Сучасний стан національного руху в Індії та його по-
ходження” (“Індо-ні океру кокумінтекі ундо-но ґендзьо ойобі соно юрай” 印度に於
ける国民的運動の現状及び其の由来, 1916) [Окава 1916], яка вперше познайомила 
японців із діяльністю Індійського національного конгресу. У книзі докладно про-
аналізовано ситуацію в Індії, вплив на неї Першої світової війни, політику Англії у 
своїй колонії, викладено історію боротьби за незалежність Індії після 1905 р. тощо. 
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Окрему увагу приділено японсько-індійським взаєминам. У додатках наведено до-
кладну інформацію про культуру та економіку Індії, а також англійські переклади 
зразків індійської поезії. 

Водночас Окава залучається до активної політичної діяльності: він збирає гроші 
на допомогу борцям за свободу Індії та допомагає переховувати політичних емі-
грантів – революціонера Раша Бехарі Боса9 та його сподвижника Херамбу Лала 
Ґупту. Участь у цій справі зводить Окаву з такими визначними діячами паназійсько-
го руху, як Тояма Міцуру (頭山満 1855–1944), Уціда Рьохей (内田良平 1873–1937), 
та з “Товариством ріки Амур” (Кокурюкай 黒龍会)10. Під час візиту до Японії Рабін-
драната Таґора в 1916 р. Окава зустрівся з великим бенгальським поетом і допома-
гав йому як перекладач. 

До цього ж періоду належить знайомство Окави з французьким поетом і філосо-
фом Полем Рішаром (Richard, 1874–1966) та його дружиною Міррою (1878–1973), 
сподвижниками Шрі Ауробіндо Ґгоша11. Поль Рішар був другом Ауробіндо та його 
“йоґічним братом” [Barve 2012, 39]. Мірра Рішар (дівоче прізвище Альфасса) зго-
дом очолила ашрам – духовну громаду послідовників Ауробіндо, і її почали титу-
лувати “Мати”. Під час перебування в Японії в 1916–1920 рр. подружжя Рішарів 
мешкало в одному будинку з Окавою, вони стали друзями. Окава перекладав твори 
Поля, а з Міррою вдосконалював французьку мову [докладніше див.: Йосінаґа 2008]. 
Рішар також був прибічником паназіатизму й разом з Окавою пропагував ідею ство-
рення “Азійської ліги націй” на противагу Лізі Націй, яка, на їхню думку, захищала 
лише інтереси західного імперіалізму [Молодяков 1999, 146; Йосінага 2008, 98]. За-
вдяки цій дружбі Окава дізнався про філософію Шрі Ауробіндо, в якій побачив ба-
гато близького своїм поглядам [докладніше див.: Barve 2012]. Він неодноразово 
згадував індійського мислителя в “Сучасному стані національного руху в Індії”, а 
згодом присвятив йому окремий підрозділ у главі про Індію книги “Деякі проблеми 
відродження Азії” [Окава 1922, 76–78]12. 

Проте не лише Індія цікавила в цей час Окаву. Так, 1913 р. він опублікував у ча-
сописі “Тайріку” 大陸 (“Континент”) статтю “Іслам у Китаї” ( “Сіна-ні океру кайкьо” 
支那に於ける回教) – історичний нарис, у якому розглянуто період від появи перших 
мусульман у Китаї до сучасних подій [Окава Сюмей канкей бунсьо 1998, 120–126].

З Китаєм його пов’язувала і нова сфера діяльності: 1919 р. Окава врешті влашту-
вався на постійну роботу – він очолив редакційний відділ у Бюро східноазійських 
економічних досліджень (Тоа кейдзай цьосакьоку 東亜経済調査局; далі скорочено 
БСАЕД), що належало Південно-Маньчжурській залізничній компанії (відомій під 
скороченою назвою Мантецу 満鉄)13. Бюро розміщувалося в Токіо. Там він мав до-
ступ до великої кількості документів, пов’язаних із Китаєм, а також публікував 
статті в журналі “Тоа” 東亜 (“Східна Азія”), який видавало бюро [Takeuchi 1969, 
371–372].

Водночас Окава зайнявся академічною наукою. 1920 р. він був призначений на 
посаду професора Університету Такусьоку14, де читав лекції з історії колоніалізму, 
колоніальної політики та ситуації у країнах Сходу [Оцука 1999, 81]. Викладав він і 
в Інституті суспільної освіти (Сякай кьоїку кенкюдзьо 社会教育研究所). Інститут 
цей був розташований на території імператорського палацу і користувався заступ-
ництвом можновладців [Szpilman 2011, 70].

Поза службою у БСАЕД і викладанням, Окава знаходив час на писання книжок. 
1921 р. виходять його “Лекції про засадничі принципи релігії” (“Сюкьо ґенрі кова” 
宗教原理講話) та “Історія японської цивілізації” (“Ніхон буммейсі” 日本文明史). 
Проте для нашої теми значно важливіша праця “Проблеми відродження Азії” 
(“Фукко Адзіа но сьомондай” 復興亜細亜の諸問題, 1922 р.) [Окава 1922], що мала 
значний вплив на паназійський рух. Головна ідея цієї книги – пробудження само-
свідомості народів Азії, їхня боротьба за визволення від колоніального панування 
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“білої людини” та обґрунтування провідної ролі Японії в цій боротьбі. Книга виріз-
няється серед інших паназітистських трактатів широтою охоплення теми – вона 
включає глави, присвячені Тибету, Сіаму, Індії, Афганістану, Персії, східній політиці 
Росії, Туреччині, Єгипту, мусульманському світу загалом, Месопотамії (Іраку), Па-
лестині. Окремі підрозділи у главах присвячені видатним діячам азійських країн – 
М. К. Ґанді, Шрі Ауробіндо, афганському еміру-реформатору Хабібуллі-хану (1872–
1919), великому візиру Османської імперії Мідхат-паші (1822–1883) та ін. Слід 
зазначити, що Ґанді Окава глибоко шанував, попри всю позірну несхожість їхніх 
політичних поглядів. В. Молодяков припускає, що саме Окава першим познайомив 
японців із біографією та ідеями “апостола ненасилля” [Молодяков 1999]. Варта ува-
ги також позитивна оцінка Окавою сіоністського руху, його намір заново ствердити 
єврейську ідентичність. Окава підтримує прагнення єврейського народу віднайти 
свою батьківщину в Палестині [Окава 1922, 361–405]. У перевиданнях книги після 
укладання Японією пакту з Німеччиною 1940 р. цю главу було видалено цензурою 
[Schneider 1999, 18].

1926 р. Окава Сюмей здобув ступінь доктора філософії в Токійському імператор-
ському університеті за дисертацію “Дослідження системи ліцензійних колоніаль-
них компаній” (“Токкьо сьокумін кайся сейдо-но кенкю” 特許殖民会社制度の研究, 
вийшла друком 1927 р.). Незабаром він був підвищений по службі – 1928 р. його 
призначили головою БСАЕД. Наступного року Окава реорганізував бюро, перетво-
ривши на незалежну від Мантецу організацію. 

У своїй творчості у другій половині 1920-х років Окава продовжує розміркову-
вати над сутністю і долею рідної країни. У цей час виходять його книги “Шлях 
Японії та японців” (“Ніхон ойобі ніхондзін-но міці” 日本及日本人の道, 1926), “До-
слідження японського духу” (“Ніхон сейсін кенкю” 日本精神研究, 1927), “Нарис іс-
торії Японії” (“Кокусі ґайрон” 国史概論, 1929). Водночас Окава знову звертається 
до конфуціанської класики, а отже, до Китаю – пише власний коментар до трактату 
“Чжун юн”15 (“Цюйо сінцю” 中庸新註, 1927) [Окава 1961–1974, ІІІ, 4–69], публікує 
статтю в часописі “Ґеккан Ніппон”, присвячену іншому канонічному трактату, “Да 
сюе”16, під назвою “Засадничий дух “Великого вчення” (“Дайґаку-но компон сейсін” 
大学の根本精神, 1928) [Окава 1961–1974, ІІІ, 74–85]. Продовжує цикл праця “По-
літична думка конфуціанства” (“Дзюкьо-но сейдзі сісо” 儒教の政治思想), опубліко-
вана 1930 р. в журналі “Тоа” [Окава 1961–1974, ІІІ, 86–94]. Того ж року в “Ґеккан 
Ніппон” виходить його стаття “Китайський народ та його цивілізація” (“Кан мін-
дзоку то соно буммей” 漢民族と其文明) [Окава 1961–1974, ІІІ, 95–109]. 

Але й політичне життя вабило Окаву. У жовтні 1918 р. утворився дискусійний 
клуб “Росокай” 老壮会 (“Товариство старих і молодих”), що об’єднував “правих” та 
“лівих” інтелектуалів: туди входили як соціалісти – перекладач “Капіталу” Маркса 
Такабатаке Мотоюкі (高畠素之 1886–1928), перекладач “Комуністичного маніфес-
ту” Сакаї Тосіхіко (堺利彦 1871–1933), – так і консервативний селянський ідеолог 
Ґондо Сейкьо (権藤成卿 1868–1937). Був членом клубу і Окава; там він знайшов 
однодумця – паназіатиста Міцукаву Каметаро (満川亀太郎 1888–1936).

Обговорюючи долю Азії, Окава і Міцукава прийшли до висновку: для звільнення 
Азії необхідні радикальні перетворення в самій Японії. Для цього 1 серпня 1919 р. 
вони створили власну політичну організацію – Юдзонся 猶存社. Її назва була взята 
з вірша китайського державного діяча Вей Чжена 魏徴 (580–643), який дістав пріз-
висько Дзеркало за те, що сміливо висловлював імператору критичні зауваження. 
Ми пропонуємо перекладати “Юдзонся” як “Товариство залишенців”17. 

Незабаром до товариства примкнув ще один визначний паназіатист – Кіта Іккі 
(北一輝 1883–1937), ветеран китайської революції, який щойно написав трактат 
“Нарис засад реорганізації держави” (“Кокка кайдзоан ґенрі тайко” 国家改造案原
理大綱) (докладніше про нього ми писали у статті [Капранов 2015б]). Щоправда, на 
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відміну від нього, Окава не цікавився китайською революцією, бо вважав, що ки-
тайський революційний рух, як і все суспільство, перебуває в глибокому занепаді 
[Takeuchi 1969, 368]. Кіта, Окава та Міцукава склали тріумвірат провідників “Това-
риства залишенців”.

Програма товариства включала такі пункти, як “будівництво революційної Япо-
нії” (какумей Ніхон 革命日本) або навіть “великої революційної імперії” (какумей 
дайтейкоку 革命大帝国), а також “вивчення й оцінка реформаторського потенціалу 
в інших країнах” та “створення військового потенціалу для звільнення Азії” [цит. 
за: Молодяков 1999, 154]. З метою виховання майбутніх лідерів паназійського руху 
“Товариство залишенців” створило низку студентських організацій у провідних 
університетах країни; сам Окава заснував 1921 р. в Університеті Такусьоку одну з 
таких організацій – “Товариство духу” (“Тамасій-но кай” 魂の会) [Оцука 1999].

Йосікава Юкіе у своїй класифікації типів паназіатизму відносить Окаву та його 
соратників у цей період до революційного крила “співчутливих” (Compassionates), 
тобто тих, які стояли на позиціях солідарності з поневоленими народами Азії й на-
магалися надавати їм моральну й матеріальну підтримку. “Революціонери” (Revolu-
tionists) серед них відрізнялися тим, що критикували японський імперіалізм і 
закликали до радикальних змін у самій Японії. Їм Йосікава протиставляє “співчут-
ливих імперіалістів” (Imperialistic Compassionates), які критикували західний імпе-
ріалізм, але некритично ставилися до дій японського керівництва (сюди вона 
відносить, наприклад, Тояму Міцуру) [Yoshikawa 2009, 14–15].

Проіснувало Юдзонся недовго – вже 1923 р. воно розпалося через конфлікт між 
Окавою і Кіта Іккі. Наступного 1924 р.18 Окава заснував нову організацію – Коціся19 
行地社, назва якої утворена від виразу сокутен коці 則天行地 – “здійснити шлях 
Неба на землі” [Молодяков 2014, 164; Takeuchi 1969, 375]. Згідно з усталеною в за-
хідній науковій літературі практикою ми будемо перекладати цю назву як “Това-
риство дії на Землі” [Hotta 2007, 119; Szpilman 2011, 69]. Програма товариства 
включала, зокрема, створення “оновленої Японії” (ісін Ніхон 維新日本), звільнення 
“кольорових рас” (юсьоку дзінсю 有色人種) та “моральне об’єднання світу” (секай-
но доґітекі тоіцу 世界の道義的統一) [цит. за: Ісікава 1993, 139; Сімамото 2008, 19]. 
Товариство видавало журнал “Ґеккан Ніппон” (“Японія щомісяця”).

Нова організація, відповідно до своєї назви, почала діяти активно: вона встанови-
ла контакт із молодими офіцерами армії і брала участь у підготовці планів військо-
вого перевороту в березні та жовтні 1931 року [Молодяков 1999, 205–213; Молодяков 
2014, 165–167]. Ймовірно, Окава й “Товариство дії” були причетні до підготовки 
плану анексії Маньчжурії, розробленого і втіленого офіцерами Квантунської армії 
без відома уряду чи Генерального штабу. Такеуці, щоправда, висловлює з цього при-
воду сумніви, але зазначає, що Окава принаймні мав знати про цей план і не вживав 
заходів проти нього [Takeuchi 1969, 367]. Натомість із 1929 р. по вересень 1931 р., 
тобто безпосередньо перед вторгненням японської армії в Маньчжурію, Окава ак-
тивно виступав у різних містах Японії з лекціями про “життєву необхідність” Мань-
чжурії для Японії, про її особливі права в Китаї тощо [Молодяков 2014, 166–167].

Крім того, 1931 р. вийшла його стаття “Міркування щодо питання Маньчжурії та 
Монголії” (“Манмон мондай-но косацу” 満蒙問題の考察) [Окава 1961–1974, ІІ, 
649–683], а наступного року, вже після створення Маньчжоу-ґо, – статті “Розбудова 
нової маньчжурської держави” (“Мансю сінкокка-но кенсецу” 満洲新国家の建設) 
[Окава Сюмей канкей бунсьо 1998, 244–248], “Серйозність питання Маньчжурії та 
Монголії” (“Манмон мондай-но дзюдайсей” 満蒙問題の重大性) [Окава 1961–1974, 
IV, 631–633] та нотатки про подорож до Маньчжурії [Окава Сюмей канкей бунсьо 
1998, 301–303]. 

1932 р. Окава розпустив Товариство дії на Землі і створив натомість Товариство 
Дзімму (Дзіммукай 神武会), назване за ім’ям першого міфічного імператора Японії. 
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Датою створення нової організації не випадково було обрано 11 лютого – День за-
снування імперії. Цілі товариства включали, крім радикальних внутрішніх перетво-
рень, “звільнення народів Азії” від “білого імперіалізму” [Молодяков 1999, 175]. 
Проте 15 травня того ж року відбувся путч молодих офіцерів флоту та армії, а в 
червні Окава був заарештований за звинуваченням в участі в цьому заколоті і 
1935 року засуджений до 5 років тюрми20 [Krämer 2014, 628; Takeuchi 1969, 379]. У 
в’язниці Окава закінчив своє дослідження історії колоніалізму, згодом опубліковане 
під назвою “Історія європейських колоній Нового часу” (“Кінсей Йороппа сьокумін 
сі” 近世欧羅巴植民史)21. Він був випущений достроково в жовтні 1937 р. і перед 
звільненням розпустив Товариство Дзімму.

Молодяков припускає, що Окава міг укласти таємну угоду з владою, за якою 
умовою його звільнення була відмова від політичної діяльності [Молодяков 2014, 
168–169]. Ми, однак, схиляємося до іншої думки: після поразки травневого заколо-
ту Окава прийшов до висновку, що шлях революційної боротьби в тогочасній ситуа-
ції є безперспективним. Справді, наступний путч (26 лютого 1936 р.), який також 
зазнав поразки, поставив крапку в історії руху “молодих офіцерів”. Внаслідок цієї 
поразки був страчений і колишній соратник Окави – Кіта Іккі. Натомість Окава, 
певне, помітив тенденцію до перетворення паназіатизму на державну ідеологію.

Справді, наприкінці 1930-х рр. держава, можна сказати, привласнила паназіатизм: 
3 листопада 1938 р. прем’єр-міністр Коное Фумімаро 近衛文麿 (1891–1945) проголо-
сив Декларацію будівництва нового порядку у Східній Азії (Тоа сін ціцудзьо кенсецу-
но сеймей 東亜新秩序建設の声明); 1940 р. урядовцями було введено в обіг новий 
термін – “Велика Східноазійська сфера спільного процвітання” (Дай Тоакьоейкен 
大東亜共栄圏). Зазначимо, що проект “Великої Східноазійської сфери” був розроб-
лений Товариством досліджень доби Сьова (Сьова кенкюкай 昭和研究会), неофіцій-
ним аналітичним центром, який створив 1933 р. Коное. Окава до цієї організації не 
входив, а отже, участі в розробці проекту “Великої Східноазійської сфери” не брав.

Як би там не було, після виходу з в’язниці політична позиція Окави змінилася. 
Йосікава характеризує цю зміну як перехід від революційної форми “співчутливо-
го” паназіатизму до “азійської доктрини Монро” – до табору тих, хто підтримував 
імперіалістичну політику Японії в Азії, але при цьому виступав за мирне співісну-
вання із Заходом [Yoshikawa 2009, 10, 14].

В усьому, крім політики, Окава повернувся до звичного життя. 1938 р. він був 
призначений деканом новоствореного факультету колоніальних студій в Університе-
ті Хосей [Szpilman 2011, 70], а також поновився на попередній посаді у БСАЕД. Там 
він створив дочірню структуру – елітну академію Дзуйкорьо 瑞光寮 і присвятив себе 
підготовці спеціалістів з азійських студій. Дзуйкорьо мала на меті виховати патріо-
тів Японії, які водночас були б переконаними паназіатистами і висококваліфікова-
ними сходознавцями, здатними на практиці реалізувати ідею “звільнення Азії” під 
проводом Японії. Студенти вивчали європейські мови та мови ісламського світу – 
арабську, перську, турецьку. В академії працювали найкращі японські фахівці того 
часу, сам Окава викладав колоніальну історію та ісламознавство [Esenbel 2009, 65–
66]. Як зазначає Г. М. Кремер, “майже всі постаті, що фігурують в історії японських 
взаємин з ісламом у 1930-ті роки, були в той чи інший час пов’язані або з самим ін-
ститутом (тобто БСАЕД. – С. К.), або з елітною академією Дзуйкорьо” [Krämer 2014, 
628]. 1939 р. Окава знову реорганізував БСАЕД, повернувши його під керівництво 
Мантецу, і заснував при ньому часопис “Сін Адзіа” 新亜細亜 (“Нова Азія”). 

Книга Окави “2600-річна історія Японії” (“Ніхон нісен роппяку ненсі” 日本二千六
百年史), видана 1939 року, стала бестселером [Szpilman 2011, 70]. Такеуці Йосімі, 
однак, зазначає, що за змістом вона практично не відрізнялася від “Історії японської 
цивілізації”, написаної ще 1921 року [Takeuchi 1969, 373]. Проте для паназіатизму 
більше значення має інша праця Окави – “Будівничі Азії” (“Адзіа кенсецуся” 亜細
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亜建設者, 1940 р.). Вона присвячена п’ятьом видатним азійським діячам першої 
половини ХХ ст. – засновнику Саудівської Аравії Абдель-Азізу Ібн Сауду, Реза-Шаху 
Пахлаві, Ататюрку, Ґанді та Джавахарлалу Неру [Окава 1961–1974, ІІ, 252–504]. Того 
ж самого року Окава написав невелику працю “Аналіз китайського питання з еконо-
мічного погляду” (“Кейдзайтекі таціба-ні океру Сіна мондай-но кайбо” 経済的立
場における支那問題の解剖) [Окава Сюмей канкей бунсьо 1998, 308–332].

Під час Тихоокеанської війни (1941–1945 рр.) Окава написав низку невеликих 
праць, присвячених подіям у Східній Азії та їхній передісторії. Так, 1942 р. вихо-
дить його “Історія англо-американської агресії у Східній Азії” (“Бейей Тоа сінряку 
сі” 米英東亜侵略史) [Окава 1961–1974, II, 688–766]; наступного року – “Розбудова 
порядку Великої Східної Азії” (“Дай Тоа ціцудзьо кенсецу” 大東亜秩序建設) [Окава 
1961–1974, II, 770–873], що містить історичний нарис від доби Мейдзі; в 1944 р. – 
“Малий трактат про нову Азію” (“Сін Адзіа сьорон” 新亜細亜小論) [Окава 1961–
1974, II, 878–939]. Вже наприкінці війни, у квітні 1945 р., вийшла невелика праця 
“Новий дух Сходу” (“Сін Тойо сейсін” 新東洋精神) [Окава 1961–1974, II, 944–993].

Такеуці неоднозначно оцінює творчість Окави цього періоду: Окава, твердить 
дослідник, намагався припинити війну з Китаєм, але марно. З точки зору Окави, вій-
на між азійськими країнами була аморальною. Проте він не зрозумів китайської на-
ціональної революції, і загалом реальні події війни зруйнували його теоретичні 
побудови [Takeuchi 1969, 377, 379]. Йосікава вказує на непослідовність Окави в цей 
період. Так, наприкінці 1930-х років він навіть докладав зусиль, щоб забезпечити 
кредит та нафтовий імпорт від США, – отже, він явно не прагнув війни. Водночас, 
коли розпочалася війна Японії зі США, Окава виступив по радіо із серією лекцій 
про імперіалістичну політику Заходу в Азії та необхідність боротьби проти неї. Він 
твердив, що Японія захищає культуру Сходу, в т. ч. Китаю, проте Ґоміньдан, не ро-
зуміючи цього, став на сторону Заходу, та висловлював надію, що китайський на-
род неодмінно зрозуміє і виправить цю прикру помилку. Йосікава зазначає, що 
Окава був одним із перших, хто проголосив звільнення Азії від “білого” імперіаліз-
му місією Японії. Дослідниця вважає, що тим самим він легітимізував війну як 
визвольну, адже в імператорській декларації війни такого формулювання не було 
[Yoshikawa 2009, 76–77]. У Хуайчжун у статті, спеціально присвяченій аналізу тво-
рів Окави 1940-х років, які стосуються Китаю, критикує його як “ідеолога війни”, 
але водночас говорить про складність однозначної оцінки [У Хуайчжун 2007].

Поза тим, зазначеною проблематикою творчість Окави в цей період не обмежу-
валася. Зокрема, 1942 р. він завершив книгу “Нарис ісламу” (“Кайкьо ґайрон” 回教
概論), написану на основі лекцій кінця 1930-х рр. [Окава 1961–1974, VII]. У перед-
мові Окава пояснює її актуальність таким чином: “Зараз, коли Велика Східноазій-
ська сфера процвітання включає велику кількість мусульман, нашій нації необхідні 
знання про іслам” [Окава 1961–1974, VII, 13], однак зміст книги цілком академіч-
ний – відомості про Аравію та арабів, діяльність пророка Мухаммада, Коран і хади-
си, віровчення, обряди та закони ісламу тощо. 

Після поразки Японії Мантецу та БСАЕД було ліквідовано, а самого Окаву 
12 грудня 1945 р. заарештовано й ув’язнено у в’язниці Суґамо як звинувачуваного 
у воєнних злочинах класу А. Однак на початку судового процесу він був визнаний 
психічно хворим і госпіталізований. Достеменно невідомо, чи був Окава насправді 
божевільним. Наприклад, В. Молодяков вважає, що Окава майстерно симулював 
божевілля [Молодяков 2014, 169]. Цій проблемі присвячена також книга Еріка 
Джаффе, онука Даніела Джаффе – американського військового психіатра, який об-
стежував Окаву [Jaffe 2014]. Теми нашої статті це не стосується, однак цікавим ви-
дається опис однієї з галюцинацій Окави, що міститься в матеріалах Міжнародної 
звинувачувальної секції (International Prosecution Section, IPS): “Мухаммед, вбраний 
у зелений плащ та білий тюрбан... Він проголошує, що є лише один Бог і Мухам-
мед, Христос і Будда всі є пророками єдиного Бога” [цит. за: Esenbel 2009, 64]. 
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Незалежно від того, яку природу мало це видіння насправді, воно відображує, во-
чевидь, душевний стан Окави, адже під час перебування у психіатричній лікарні 
він здійснив свою давню мрію – повний переклад Корану японською мовою22. До-
слідники висловлюють різні думки щодо того, з якої мови зроблено цей переклад. 
Так, В. Молодяков твердить, що Окава не знав арабської й користувався лише пере-
кладами китайською та європейськими мовами [Молодяков 2014, 170]. Натомість 
Г. М. Кремер пише, що Окава вивчав арабську в університеті, користувався і араб-
ським оригіналом, і європейськими перекладами [Krämer 2014, 629]. Нарешті, Сель-
чук Есенбель стверджує, що Окава вчив класичну арабську мову під керівництвом 
Абдюррешіда Ібрагіма [Esenbel 2009, 64]; на жаль, вона не поточнює, коли це було – 
в 1908–1909 рр., коли А. Ібрагім активно спілкувався з Тоямою Міцуру, Уцідою 
Рьохеєм та Товариством ріки Амур, чи в 1938–1944 рр., коли А. Ібрагім був імамом 
Токійської мечеті23. Г. М. Кремер звертає увагу на те, що Окава нерідко використо-
вує для перекладу мусульманських понять специфічні буддійські терміни [Krämer 
2014, 629]. Він пояснює це прагненням Окави до єдності між ісламом та буддиз-
мом. Японський ісламознавець Найто Цісю 内藤智秀 (1886–1984) порівняв пере-
клад Корану Окави з перекладом Біблії Лютера [Krämer 2014, 629–630].

1947 р. лікарі визнали, що Окава одужав, а наступного року з нього було знято всі 
звинувачення і його було звільнено з лікарні. Він повернувся додому, до села Накацу 
у префектурі Канаґава, і знову взявся до писання книжок. Основними працями мис-
лителя в останні роки стала його духовна автобіографія “Брама душевного спокою” 
(“Анраку-но мон” 安楽の門) та “Життя Мухаммада” (“Махометто ден” マホメット
伝)24. Вони побачили світ уже після смерті автора. “Життя Мухаммада” разом із “На-
рисом ісламу” і перекладом Корану складає своєрідну ісламознавчу трилогію Окави. 

Отже, в останній період життя головною темою творчості Окави став іслам, у 
якому мислитель вбачав силу, здатну об’єднати Азію. Проте чим був іслам для Ока-
ви – предметом особистих духовних пошуків чи лише геополітичним чинником? 
Дослідники відповідають на це питання по-різному. Сімамото Такаміцу визнає, що 
Окава був одним з основоположників ісламознавства в Японії і його роль у цьому 
заслуговує на високу оцінку [Сімамото 2008, 2, 22]. Водночас, на думку Сімамото, 
Окава розглядав іслам радше з політичного погляду, аніж із релігієзнавчого чи філо-
софського [Сімамото 2010, 25]. С. Есенбель, частково поділяючи цю позицію, від-
значає, що Окава, на відміну від західних “орієнталістів” у саїдівському сенсі слова, 
бачив в ісламі не застиглу домодерну цивілізацію, а наднаціональну динамічну силу, 
політичний потенціал, здатний підірвати гегемонію Заходу. Це був, вважає турецька 
дослідниця, модерний, а не антимодерний погляд [Esenbel 2009, 65]. Натомість 
Г. М. Кремер, полемізуючи з Сімамото, Есенбель та іншими дослідниками, дово-
дить, що Окава сприймав іслам серйозно саме як релігію, як духовне, а не винятково 
політичне явище. Кремер вказує на тісний зв’язок релігійного та політичного в 
Окави; він вважає, що іслам приваблював Окаву нероздільною єдністю цих двох 
сфер, і доводить, що в останній період життя японський мислитель шукав точки до-
тику між ісламом та японською традицією [Krämer 2014, 629–630]. Доречно тут зга-
дати слова його вчителя Окакури Тенсіна: “Іслам можна описати як конфуціанство 
верхи на коні, із шаблею в руці” [Okakura 1903, 3–4]. Певне, що Окава їх пам’ятав.

У жовтні 1957 р. Японію відвідав з офіційним візитом прем’єр-міністр Індії 
Джавахарлал Неру. Він хотів зустрітися з Окавою, пам’ятаючи його підтримку ін-
дійського національно-визвольного руху. 10 жовтня 1957 р. Окава отримав офіційне 
запрошення на зустріч, але не зміг прийняти його, оскільки був тяжко хворий [Мо-
лодяков 2014, 170–171]. Окава Сюмей помер 24 грудня 1957 р. у себе вдома від сер-
цевої астми у віці 71 року.

Висновки. Паназійська ідея в житті та творчості Окави Сюмей розвивалася на 
кількох рівнях: (1) духовному (метафізичному) – як ідея засадничої єдності всіх 
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релігій, а також нероздільності релігійного і політичного; (2) історичному, на яко-
му єдина Азія конституюється як об’єкт європейського колоніалізму і водночас як 
суб’єкт боротьби за звільнення; (3) політичному, який включає практичну діяль-
ність, спрямовану на створення єдиного фронту боротьби народів Азії під проводом 
Японії проти поневолення Заходом з метою розбудови азійської спільноти. Особли-
вістю історико-цивілізаційного підходу Окави порівняно з іншими теоретиками па-
назіатизму було найширше трактування поняття “Азія” – від Японії до Палестини і 
Єгипту, що обумовило індологічні та ісламознавчі дослідження.

Розглянутий матеріал дозволяє виділити такі етапи розвитку паназійської ідеї в 
житті та творчості Окави: (1) етап формування (до 1913 р.): засвоєння китайської 
культури в дитинстві, індійської – у студентські роки, знайомство з ісламом, завер-
шується читанням “Нової Індії” Г. Коттона; (2) ідея “відродження Азії”, що вклю-
чала як теоретичну працю, так і практичну допомогу індійським революціонерам 
(до 1919 р.); (3) революційна парадигма, що передбачала радикальну перебудову 
Японії як необхідну передумову звільнення Азії (до 1937 р.); (4) відмова від рево-
люційної парадигми, співробітництво з урядом, зосередження на теоретичній та 
просвітницькій діяльності (до 1945 р.); (5) переосмислення, зосередження на ісламі 
як чиннику духовного й політичного об’єднання Азії (після 1945).

Проведена робота дозволяє нам зробити ще один важливий висновок. Тоді як 
більшість дослідників звертають увагу лише на інтерес Окави до Індії та (або) ісла-
му, ми можемо стверджувати, що Китай також посідає в його житті і творчості важ-
ливе місце. Але це місце особливе. Окава, вихований на китайській традиційній 
культурі, не міг сприймати Китай відсторонено, як інші країни Азії. Серед праць 
Окави, присвячених Китаю, можна виділити кілька груп: (1) тлумачення конфуціан-
ської класики; (2) загальні культурологічні праці; (3) праці, присвячені актуальним 
політичним питанням, зокрема проблемам Маньчжурії або “Великої Східноазій-
ської сфери спільного процвітання”. Докладне дослідження цих праць може скла-
дати один із напрямків вивчення багатої спадщини Окави Сюмея, яка в цілому, у 
всій її суперечливості й неоднозначності, є важливим документом своєї епохи.

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина. Для 
зручності читачів подовження голосних не позначено. Японські імена наводимо згідно з 
традиційним порядком: на першому місці стоїть прізвище.

2 Докладніше про японський паназіатизм ми писали раніше: [Капранов 2015а].
3 Біографічні відомості про Окаву Сюмея ми наводимо переважно за [Takeuchi 1969] та 

працями В. Е. Молодякова [Молодяков 1999; 2014]. Крім того, ми використовували також 
біографію Окави з матеріалів Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу 
[Biography... 1946]. 

4 Ван Янмін (япон. О Йомей 王陽明, 1472–1529) – видатний китайський філософ-нео-
конфуціанець, засновник філософського напряму – янмінізму, що справив значний вплив на 
думку й культуру Японії. 

5 Японська церква була заснована 1907 р., з 1912 р. перейменована на Товариство Шляху. 
Її засновник, Мацумура Кайсекі (松村介石, 1958–1939), прагнув розробити особливу вер-
сію християнства – специфічно японську. Окава залишався членом товариства до 1931 р.

6 У біографії Окави з матеріалів Токійського трибуналу Наґарджуна названий по-
японськи – Рюдзю (Ryuju) [Biography... 1946, 1]; імовірно, перекладач був слабко знайомий 
зі східною філософією, що підтверджує й написання слова “упанішади” як “Ubanishitat” 
(замість “Upanishads”).

7 Чаїзм (Teaism) – термін, який вигадав Окакура на позначення релігійно-філософського 
підґрунтя чайної церемонії. 

8 Сер Генрі Джон Стедмен Коттон (Cotton, 1845–1915) – британський колоніальний чи-
новник, що симпатизував ідеї самоврядування Індії, президент Індійського національного 
конгресу в 1904 р. Праця “Нова Індія” опублікована 1885 р. [Cotton 1885].
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9 Раш Бехарі Бос (Rash Behari Bose, 1886–1945) – індійський революціонер, паназіатист; 
переховувався в Японії після поразки повстання 1915 р.

10 Паназійська та націоналістична організація, заснована 1901 р. Уцідою Рьохеєм, що ви-
користовувала як легальні, зокрема пропагандистські, так і конспіративні методи роботи. У 
західній літературі відома також під назвою “Товариство Чорного дракона” (стара японська 
назва ріки Амур – Кокурюко 黒龍江, дослівно – “ріка Чорного дракона”). 

11 Шрі Ауробіндо Ґгош (1972–1950) – видатний індійський філософ, йоґін, духовний вчи-
тель. У молоді роки був революціонером, активістом руху за незалежність Індії, в 1910 р. ві-
дійшов від політики й присвятив себе духовній практиці.

12 Ім’я Ауробіндо в Окави наведено у формі Арабінда (Arabinda), що відповідає його 
санскритській формі – Аравінда. 

13 Повна назва – Мінамі Мансю тецудо кабусікі кайся 南満州鉄道株式会社.
14 Університет Такусьоку (Такусьоку дайґаку 拓殖大学, дослівно “Колоніальний універ-

ситет”) був заснований 1900 р. з метою підготовки кадрів для роботи на о. Тайвань, першій 
японській колонії. У згаданий період був одним із найпрестижніших університетів Японії. 
У біографії Окави з матеріалів Токійського трибуналу йому помилково приписане засну-
вання цього університету [Biography... 1946, 2]. Справжнім засновником Університету Таку-
сьоку був князь Кацура Таро 桂太郎 (1848–1913) [Takushoku University... 2015, 1, 4].

15 “Чжун юн” 中庸 (“Рівновага і виваженість”) – канонічний конфуціанський трактат, що 
входить до “Чотирикнижжя”. Авторство традиційно приписують онуку Конфуція Цзи Си. 
Укранською мовою перекладений В. Гамяніним [Гамянін 2001].

16 Да сюе” 大学 (“Велике вчення”) – канонічний конфуціанський трактат, що входить до 
“Чотирикнижжя”. Авторство традиційно приписують Конфуцію та його учневі Цзен-цзи. 
Укранською мовою перекладений Г. Хорошиловим [Кобзєв, Хорошилов 1989].

17 Пор.: В. Молодяков пропонує перекладати “Юдзонся” як “Общество остающихся”, 
тобто стійких і відданих [Молодяков 1999, 154]; К. Доак перекладає схоже: “Society of Those 
Left Behind” [Doak 2007, 175].

18 За Молодяковим – 11 лютого 1925 р. [Молодяков 1999, 157].
19 Інший варіант читання – Ґьоціся.
20 За В. Молодяковим, суд відбувся наприкінці 1934 р. й Окава був засуджений до 7 років 

тюрми [Молодяков 2014, 168].
21 Перший том вийшов 1941 р., другий – по смерті автора.
22 До Окави було два переклади Корану японською: перший – Сакамото Кен’їці 坂本健一 

1920 р. (з європейських перекладів), другий – Такахасі Ґоро та Аріґа Амадо 1938 р. [Krämer 
2014, 621, 624]. 

23 Абдюррешід Ібрагім (Абдурашід Гумерович Ібрагімов, 1857–1944) – татарський релі-
гійний і політичний діяч, панісламіст, паназіатист, японофіл. У Японії був тричі: в 1902–
1903 рр., 1908–1909 рр., 1938–1944 рр. Помер у Токіо. 

24 Перші життєписи Мухаммада з’явилися в Японії наприкінці ХІХ ст. Див. докладніше: 
[Krämer 2014, 621].
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ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС 
У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА СУЧАСНОМУ КИТАЇ

Традиційна китайська історіографія:
синоцентризм, династичні цикли і дидактика

Протягом близько чотирьох тисячоліть у Китаї формувався власний історичний 
дискурс, що складається з різноманітних суджень і смислових схем. У цілому 

для китайської культури характерний сильний акцент на вивченні минулого, що за-
вжди використовувалося для легітимізації влади і формування перспектив розвитку 
держави й суспільства, – синоцентризм. Найдавніші древні дані з історії та міфоло-
гії Китаю містяться в “Шу-цзін” (“書經”, “Книга історії”, або “Книга документів”), 
яка входить у конфуціанське “П’ятикнижжя” (“五經”, “Wǔjīng”). Найдавнішим ки-
тайським літописом є “Чуньцю” (“春秋”, “Весни й осені”) – офіційна хроніка дав-
ньокитайської держави Лу, що охоплює період Чуньцю (з 722-го по 479 р. до н. е.). 
Компіляція цих двох текстів традиційно приписується Конфуцію, який шанував три 
династії – Ся (夏朝, Xià cháo, до 1600 р. до н. е.), Шан (商朝, Shāng cháo, близько 
1600–1045 рр. до н. е.) і Чжоу (周朝, Zhōu cháo, 1045–256 рр. до н. е.) – і при цьому 
пропонував відновити політичні інститути Чжоу як найбільш ефективні для дер-
жавного управління1. Докладні коментарі до хроніки “Чуньцю” були зроблені в “Цзо-
чжуань” (“左傳”, “Коментарі Цзо”), творі, який багато в чому визначив подальший 
розвиток китайської історіографії. Описова частина “Цзо-чжуань” великою мірою є 
дидактичною, бо події подаються з метою утвердження певних моральних принци-
пів [Watson 1989, xviii–xix]. За твердженням німецького синолога М. Керна, в “Цзо-
чжуань” моральні уроки розгортаються всередині самого оповідання, навчання 
історії та історичного судження [Kern 2010, 49]. На відміну від історії Геродота або 
історії Пелопоннеської війни Фукідіда, які створювалися приблизно в той же час, 
оповідання в “Цзо-чжуань” завжди ведеться від третьої особи і являє собою тільки 
фіксацію фактів [Durrant 2001, 497]. Протягом майже 2000 років “Цзо-чжуань” фор-
мував уявлення китайців про стародавню історію їхньої країни, що вказує на особ-
ливу роль цього твору [Kern 2010, 9; Watson 1989, xi; Goldin 2001, 93]. Крім того, аж 
до початку Нового часу “Цзо-чжуань” був одним з найважливіших текстів у систе-
мі традиційної освіти Японії і Кореї [Watson 1989, xi].

Двома іншими коментарями до “Чуньцю” є “Гун’ян чжуань” (“公羊傳”, “Комен-
тар Гун’яна”) і “Гулян чжуань” (“穀梁傳”, “Коментар Гуляна”). Перший з них є 
центральним текстом для конфуціанської “школи канонів у сучасних знаках” (“今文
經學”, “jīn wén jīngxué”), а другий – менш значний трактат, який містить дидактич-
ні пояснення подій, описаних у літописі “Чуньцю” (ритуали, політична і сімейна 
ієрархія) [白玉林 2006]. У “Гун’ян чжуань” стверджується, що “Чуньцю” – це не 
просто історія, а маніфест соціально-політичної філософії Конфуція. “Гун’ян чжу-
ань”, на відміну від “Цзо-чжуань”, складено у формі діалогу між конфуціанським 
вченим і його учнем. Головне твердження “Гун’ян чжуань”: Конфуцій – це мудрець 
(聖, shèng) і автор літопису “Чуньцю”, в якому він критикує (褒贬, bāobiǎn) політи-
ку свого часу і дає моральні настанови майбутнім поколінням на основі досконалих 



Історичний дискурс у традиційному та сучасному Китаї

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          53

ідеалів минулого (історія як основа морального виховання, а не як реконструкція 
минулого). На думку сучасного китайського конфуціанського мислителя Цзян Ціна 
(蔣慶; народ. 1953)2, “Гун’ян чжуань” – це теорія політичного конфуціанства (政治
儒学, zhèngzhì rúxué) [蒋庆 2003, 155–157]. Справді, “Гун’ян чжуань” справив знач-
ний вплив на формування політичних ідей і державного устрою Китаю в період ди-
настії Хань (漢朝, Hàn cháo). Так, філософ і філолог, представник “школи канонів у 
сучасних знаках” Хе Сю (何休, 129–182) створив розгорнуту історіософську схему 
“трьох ер”, що знаменують щаблі історичного процесу. Її перебіг у просторі і часі 
подається на прикладі літопису “Чуньцю”. Так само, як і інші давньокитайські фі-
лософи, він вважав, що ідеальне суспільство існувало в Китаї в далекому минулому 
(“золотий вік”)3. Ян Куан, ще один китайський вчений періоду династії Хань, також 
розділив ранню історію на три періоди за критерієм домінуючої на той час техноло-
гії – кам’яний, бронзовий і залізний вік [Hsiao 1979, 127–131]. Однак ця періодизація 
ніколи не приваблювала китайських істориків і філософів [Chang 1963]. Пізніше 
“Гун’ян чжуань” був забутий, але в кінці династії Мін (大明帝國, Dà Míng Dìguó) 
про нього згадали, і в результаті з XVIII до початку ХХ століття цей тест став важ-
ливим джерелом для формування ідей у китайських реформаторів Нового часу. Ідеї 
Хе Сю і Ян Куана значно пізніше мали визначальний вплив на формування утопіч-
ної теорії китайського філософа Кан Ювея (康有為; 1858–1927), який очолював рух 
за реформи 1898 року з метою встановлення конституційної монархії [Hsiao 1975].

Перше узагальнення китайської історіографії “Ши цзі” (“史記”, “Історичні запис-
ки”), написане Сима Цянем (司馬遷, 145 або прибл. 135 р. до н. е. – 86 р. до н. е.) 
на рубежі II–I століть до н. е., стало основою для 24 династійних історій (正史, 
zhèngshǐ), що створювалися з приходом кожної нової династії до влади аж до 
ХХ століття (наприклад, “Ханьшу” (“漢書”) і “Записи про Три царства” (“三国志”, 
“Sānguózhì”)). За допомогою цих творів доводилася легітимність перевороту, і вони 
були головними предметами гуманітарної освіти. Між 708-м і 710 роками Лю 
Чжицзі (劉知幾; 661–721) створює першу роботу з китайської історіографії “Ши 
тун” (“史通”). У книзі описуються структура, спосіб розміщення, послідовність, 
підписи і коментарі в офіційних династичних історіях, починаючи з періоду “Воюю-
чих царств” (戰國時代, Zhànguó shídài, V ст. до н. е. – 221 р. до н. е.). “Цзичжі Тунц-
зянь” (“資治通鑑”, “зерцало, що допомагає в управлінні”) – новаторський довідник 
китайської історіографії, написаний за розпорядженням імператора Ін-цзуна (英宗, 
1032–1067) групою вчених на чолі з великим істориком Сима Гуанем (司馬光, 
1019–1086) і випущений у 1084 році. Виконувалася ця робота 19 років і була пред-
ставлена вже наступному імператору Шень-цзуну (神宗, 1048–1085). “Цзичжі Тунц-
зянь” охоплює період китайської історії від 403 р. до н. е. до 959 р., описуючи 
правління 16 династій протягом 1400 років. Праця складається з понад 3 мільйонів 
ієрогліфів і зібрана у 294 томи (巻, juàn). Більш послідовний стиль викладу подій 
минулого “Цзичжі Тунцзянь” зламав майже тисячолітню традицію, закладену в “Іс-
торичних записках” Сима Цяня, в яких, крім історії династій, містилися біографії 
або трактати з інших тем.

Загалом для всієї традиційної китайської історіографії характерна ідея династич-
них циклів, на початку яких перебуває “золотий вік” (час правління міфічних імпе-
раторів Яо (堯, 2353–2234 рр. до н. е.) і Шуня (舜, 2294–2184 рр. до н. е.)) – ідеал 
державного правління для конфуціанства. Нова династія приходить до влади шля-
хом отримання мандата неба (天命, tiānmìng) засновником з високими морально-
етичними якостями, але його нащадки деградують і втрачають владу. Після цього 
розпочинається наступний цикл – прихід нової династії з морально-етичним ліде-
ром, і так продовжується далі. Ця телеологічна теорія передбачає, що під небом 
може бути тільки один законний володар. Тому зусилля багатьох китайських істо-
риків були спрямовані на обґрунтування історичної легітимності приходу до влади 
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нової династії, яка завершувала черговий період смут і роздробленості в Підне-
бесній імперії. Однак такий підхід почав поступово змінюватися в середні віки. 
У 1053 році під керівництвом китайського державного діяча, історика, публіциста, 
каліграфа і поета Оуян Сю (歐陽修, 1007–1072) була складена хроніка “Історичні 
записки про п’ять династій” (“五代史記”, “Wǔdài shǐjì”), а в 1060 році – одна з най-
важливіших праць китайської історіографії “Нова історія династії Тан” (“新唐書”, 
“Xīn táng shū”). Оуян Сю першим взявся заперечувати визначення легітимності ки-
тайських династій за надприродними ознаками – “знаменням” – і теорією “п’яти 
фаз” (五行, wǔ xíng), а замість цього почав керуватися ступенем політичної уніфіка-
ції китайських територій [Elman 1990, 153–154]. При цьому важливо відзначити, 
що, крім офіційної історіографії, в Китаї завжди існував і більш широкий інтерес 
до минулого. Найбільш явно це проявилося в XIV столітті, коли сформувався особ-
ливий жанр, об’єднавши представлення фактів минулого і літературну вишуканість. 
На початку ХХ століття в Китаї розпочався процес формування історичних дослі-
джень за прикладом західної науки [Wang Dewei 2004], однак старий “літературний” 
підхід теж зберігся, що знайшло вираження вже в 1930-ті роки у формі змішання 
історії та журналістики – так званій нарисовій літературі, або документальній прозі 
(报告文学, bàogào wénxué) [Laughlin 2002].

Критика традиційної китайської історіографії
Формування наукового вивчення минулого Китаю протягом XIX – першої поло-

вини XX століття почалося з позицій європоцентризму, якому притаманні лінійність 
і телеологічність. Першими від синоцентричного розуміння китайської культури 
відійшли японські історики, котрі в XIX столітті сформували власну концепцію 
історії, яка, правда, базувалася на методології західної історичної науки4. Нове 
покоління професійних китайських істориків формувалося під сильним впливом 
концепцій західних і японських учених. Багато з них дістали освіту в західних уні-
верситетах – науковий ступінь доктора філософії в Колумбійському університеті 
здобули Ху Ши (胡適, 1891–1962), Гу Цзеган (顾颉刚, 1893–1980) і Цзян Тінфу (蔣
廷黻, 1895–1965). У цей же час Чень Іньке (陳寅恪, 1890–1969), один з останніх 
представників старої школи, проводив свої дослідження з історії Китаю вже в нау-
кових центрах Європи і США. З початку ХХ століття китайські інтелектуали-
модерністи намагалися стимулювати проведення соціально-політичних реформ і 
впливати на розвиток національної самосвідомості шляхом заохочення вивчення 
всесвітньої історії [张承宗 1987, 116–121]. Створення нової китайської історіографії 
під впливом західних концепцій не тільки стало важливою частиною інтелектуаль-
ного руху того часу, а й вплинуло в кінцевому підсумку на глибинні соціально-
економічні та політичні трансформації Китаю в першій половині ХХ століття 
[Schneider 1971; Dirlik 1978].

Учень цінського реформатора Кан Ювея (康有為, 1858–1927), філософ і вчений 
Лян Цичао (梁啟超, 1873–1929) розглянув різні способи періодизації китайської 
історії і в 1900 році запропонував власний варіант поділу, який базувався на прин-
ципі зміни місця Китаю у світі: перший – “Китай у Китаї” (від витоків виникнення 
до 221 р. до н. е.); “Китай в Азії” (221 р. до н. е. – 1770 р.) і “Китай у світі” (після 
1770 р.) [梁啟超 2012]. Таким чином, він відходить від династійної періодизації 
(критика “старих істориків” (舊史家, jiù shǐjiā)) і пропонує вивчати історію Китаю в 
контексті всесвітньої історії. Перебуваючи у вигнанні в Японії в 1902 році, Лян Ци-
чао пише свою знамениту статтю “Нова історіографія” (“新史学”, “Xīn shǐxué”), в 
якій, зокрема, закликає до створення нової історії на основі нових методів і при 
цьому ґрунтуватися на фактах, а не на ідеалах [Horner 2009, 102; Chen Qineng 2005, 
112–118]. Для позначення країни, яка на Заході на той момент була відома як China, 
Sina або Китай, Лян Цичао пропонує використовувати самоназву Чжунго (中國), 
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що буквально означає “Серединна держава”. Ідеї Лян Цичао у ХХ столітті стали 
основою для формування сучасної китайської історіографії. Його тричасткова пе-
ріодизація була прийнята багатьма істориками республіканського періоду (1911–
1949), що, зокрема, стосується Лей Хайцзунга (雷海宗, 1927–1962) [The pattern of 
Chinese history…1965, iv]. Лян Цичао прагнув створити національну історію Китаю, 
вписану у всесвітню історію, що повинно було не тільки вирішити наукові завдан-
ня, а й вплинути на формування китайської нації, сумірної за своєю потужністю із 
західними великими державами [Tang Xiaobing 1996; Zarrow 2003].

Школу критики традиційної історіографії Китаю (疑古派, yígǔpài) в 1910–
1920-ті роки створив Ху Ши разом зі своїм учнем Гу Цзеганем, до яких також 
приєднався Цянь Сюаньтун (錢玄同, 1887–1939) [Wilkinson 2000, 345]. Цей напрям 
був важливою складовою загального руху за нову культуру (新文化運動, Xīn wénhuà 
yùndòng). Школа “Yígǔpài” сформувала критичний підхід до китайських класичних 
текстів, що справило величезний вплив не тільки на розвиток історичної науки в Ки-
таї, а й на багатьох західних вчених (зокрема, це стосується робіт шведського сино-
лога і лінгвіста Б. Карлгрена (1889–1978)). Крім того, Ху Ши сформулював теорію 
конвергенції, згідно з якою в останні 150 років відбувався процес злиття китайської 
і західної цивілізації в єдину світову цивілізацію. Багато в чому ця теорія базується 
на введеному Сунь Ятсеном (孫逸仙, 1866–1925) понятті “велике єднання світу” (世
界大同, shìjiè dàtóng), яке базується на давньокитайських філософських концептах: 
онтологія даосизму, логіка моїзму і соціально-політичні ідеї конфуціанства.

У результаті багато вчених із сумнівом ставилися до даних, викладених у таких 
класичних текстах, як, наприклад, “Історичні записки” Сима Цяня. Це перш за все 
стосувалося питання існування династії Шан (商朝, Shāng cháo, прибл. 1600 – 
прибл. 1046 рр. до н. е.). Вони стверджували, що Сима Цянь не міг мати доступ до 
письмових джерел цього періоду. Однак відкриття ворожильних кісток при розкоп-
ках столиці Шан в Аньяні (Іньсюй) привело до встановлення 23 із 30 імен шан-
ських правителів, наведених Сима Цянем. Дж. Нідем пише, що завдяки цій чудовій 
археологічній знахідці було доведено, що Сима Цянь мав у своєму розпорядженні 
досить надійні джерела і це ще раз підкреслює неординарність китайців у галузі 
історичних знань [Needham 1954, 88]. Як наслідок, у 1993 році китайський вчений 
Лі Сюецінь закликав істориків відмовитися від ідей школи “Yígǔpài”, бо археоло-
гічні відкриття останніх десятиліть, як правило, підтверджують дані, що містяться 
в класичних текстах [Shaughnessy 2006, 257–258].

Марксистсько-ленінсько-маоїстська інтерпретація історії
Починаючи з кінця 1920-х років, марксизм і разом з ним історичний матеріалізм 

поступово стають впливовими ідеологічними напрямками в Китаї. При цьому неза-
лежно від того, були чи ні ті чи інші китайські історики марксистами, всі вони в 
1920–1930-ті роки в основному були зосереджені на пошуку відповіді на питання 
про співвідношення часткового й універсального в історії Китаю. У цей час китай-
ські інтелектуали були поглинуті вивченням західної думки і можливістю її засто-
сування до вивчення Китаю. Під час дискусії прихильники європейської моделі 
всесвітньої історії визначили конфуціанство основною перешкодою на шляху про-
гресу і процвітання. Видатні представники руху нової культури історики У Мі (吴宓, 
1894–1978) і Мей Гуанді (梅光迪, 1880–1945) розробили концепцію, згідно з якою 
Китаю притаманні своя власна історія і сучасність. Фу Синянь (傅斯年, 1856–1962), 
один з найвидатніших лідерів руху Четвертого травня, стверджував, що китайська 
думка є відсталою, бо базується на ідеалах і цінностях, а західна наука ґрунтується 
на експериментах і є універсалістською за своєю природою [Schneider 1987, 149]. 
Для нього критика тексту (考证, kǎozhèng), що був домінуючим методом в історіо-
графії династії Цін (清, 1644–1912), була знаком того, що Китай може легко увійти 
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у світ наукового універсалізму, бо навчання в цей час ґрунтувалося на ідеях об’єк-
тивності, емпіризму та індукції. Фу Синянь був послідовним прихильником вестер-
нізації при збереженні власної культурної ідентичності Китаю, виступав за науковий 
підхід і критикував класичні тексти. Це означає, що основою вивчення історії Ки-
таю повинна бути західна методологія, а метою – включення минулого Китаю у 
всесвітню історію. При цьому європоцентризм повинен бути відкинутий. Проте 
спроба Фу Синяня створити універсалістську історію Китаю виявилася невдалою, 
тому що його інтерпретація стала частиною націоналістичного проекту  [Schneider 
1987, 216].

У 1920-ті роки з позицій марксизму Го Можо (郭沫若; 1892–1978) показував іс-
торію Китаю як частину всесвітньої історії, що особливо яскраво проявилося в ході 
обговорення “характеру китайського суспільства” (“关于中国社会性质论战”, 
“Guānyú zhōngguó shèhuì xìngzhì lùnzhàn”) [Dirlik 1978]. Однак, на відміну від Фу 
Синяня, який засновував універсальність на західній методології, Го Можо визна-
чив універсальність на рівні структурної подібності соціального розвитку. На дум-
ку Го Можо, Китай пройшов ті ж стадії розвитку, що й весь інший світ, і хоча в 
новий період історії виникло відставання, це необхідно подолати за рахунок при-
скорення темпів розвитку. У 1930-ті роки Цзянь Боцзань (翦伯赞, 1898–1969) за-
пропонував використовувати принцип партійності, що стало початком дискусії 
серед істориків-марксистів у Китаї про те, як теоретичні принципи (论, lùn) слід за-
стосовувати до написання китайської історії (史, shǐ) [Weigelin-Schwiedrzik 1996, 
74–97; Weigelin-Schwiedrzik 2005, 421–464].

Китайський історик і філолог Фань Веньлань (范文澜, 1893–1969) був найпоміт-
нішим радником Мао Цзедуна в галузі китайської історіографії під час його масової 
кампанії з “упорядкування стилю роботи”, по суті це була чистка партії, (延安整风
运动, Yán’ān zhěngfēng yùndòng) і першим автором марксистської версії історії Ки-
таю із середини XIX століття (中国近代史, 上册, Zhōngguó jìndài shǐ, shàngcè). У 
1939 році в роботі Мао Цзедуна “Китайська революція і Комуністична партія Ки-
таю” (“中国革命与中国共产党”, “Zhōngguó gémìng yǔ zhōngguó gòngchǎndǎng”) 
були сформульовані основні положення розуміння розвитку китайського суспіль-
ства, які в значній мірі спиралися на інтерпретацію Го Можо 1920-х років. Повто-
рювалася ідея, що історичний розвиток Китаю в основному збігається з більш роз-
виненими країнами Заходу. Причиною відставання Китаю була визначена зовнішня 
сила – напад імперіалістичних держав, що призвело до гальмування розвитку капі-
талізму. Мао Цзедун запропонував концепцію “нової демократії” (新民主主义, 
xīnmínzhǔzhǔyì) як поєднання капіталістичної стадії і побудови в майбутньому соціа-
лістичного суспільства. Ця своєрідна форма капіталізму мала допомогти Китаю 
прискорити свій розвиток і досягти в найкоротші терміни результатів, яких західні 
країни досягли протягом століть (наздоганяльна модернізація) [Мао Цзэдун]. Китаї-
зована версія марксизму-ленінізму (马列主义的中国化, mǎliè zhǔyì de zhōngguó huà) 
стала основою віри у своєрідність китайської історії, а також відновлення провідної 
позиції Китаю в міжнародному співтоваристві [Weigelin-Schwiedrzik 1996, 74–97].

Після утворення в 1949 році Китайської Народної Республіки марксизм стає єди-
ною можливою інтерпретацією історії в цій новій старій країні. Особистий інтерес 
Мао Цзедуна визначив і особливий інтерес китайських істориків у 1950-ті роки до 
вивчення визначальної ролі селянських повстань в історії Китаю [Harrison 1969]. 
Однак були і такі історики, які вважали, що розвиток Китаю здійснювався завдяки 
компромісу між правлячою елітою і селянами. Представники цих двох напрямів 
стали непримиренними ворогами в період Культурної революції. Крайні ліві ки-
тайські історики виступили з ідеєю, що динаміка китайської історії ґрунтується на 
боротьбі всередині еліт – між конфуціанцями і легістами (儒法斗争史, rú fǎ dòuz-
hēng shǐ) [Wang Gungwu 1975, 1–24]. Переважна більшість історичних досліджень, 
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здійснених у КНР, ґрунтуються на марксистському допущенні існування універ-
сальних законів стадіального розвитку суспільства, що вперше було застосовано 
китайськими вченими в 1920-ті роки і з часом стало ортодоксальним підходом (на-
приклад, роботи Го Можо після 1949 року) [Dirlik 1985, 197–227]. У наступні роки 
такі китайські історики, як, наприклад, У Хань (吴晗; 1909–1969), використовували 
у своїх дослідженнях західні теорії в цілому і марксизм зокрема [Mazur 2009]. Хоча 
не всі з них сприйняли теорію і методологію західної науки, але при цьому все ж 
використовували критичний підхід до джерел. Це, зокрема, стосується робіт Цянь 
Му (錢穆; 1895–1990), одного з найвидатніших китайських істориків і філософів 
ХХ століття [Ip Hung-yuk 2003, 490–509].

Однак для пояснення специфіки розвитку азіатських товариств К. Маркс запро-
понував концепцію “східного деспотизму”, що фактично суперечило його ж універ-
салістському формаційному підходу. У марксистсько-ленінській філософії ця су-
перечність знімалася шляхом інтеграції азіатських товариств у цілому і Китаю 
зокрема у світову історію. Відзначимо, що для китайських істориків у 1950-ті роки 
п’ятиступінчаста модель стала фундаментальною теорією, але при цьому вони ба-
гато уваги приділяли питанням періодизації історії Китаю [History in communist 
China 1968]. Великий вплив на китайську історичну науку справили ідеї Мао Цзе-
дуна, який прийняв ідею появи “паростків капіталізму” в кінці династії Мін (大明
帝國, Dà Míng Dìguó, 1368–1644), а також поділ переходу від феодалізму до капіта-
лізму на проміжні етапи – напівфеодалізм і напівколоніалізм, стару і нову демокра-
тію [Мао Цзэдун]. Відповідно до офіційно прийнятого в КНР погляду на історію 
Китаю виділяються такі періоди: 1) рабовласницьке суспільство – династії Ся (夏朝, 
Xià cháo; 2070–1765 рр. до н. е.) та Шан (商朝, Shāng cháo; 1600–1027 рр. до н. е.); 
2) феодальне суспільство (децентралізоване) – від династії Чжоу (周朝, Zhōu cháo; 
1045–221 рр. до н. е.) до династії Суй (隋, Suí; 581–618); 3) феодальне суспільство 
(бюрократичне) – від династії Тан (唐朝, Táng cháo) до Першої опіумної війни (第 一
次 鸦片战争, Dìyícì yāpiàn zhànzhēng; 1840–1842); 4) феодальне суспільство (напів-
колоніальне) – від Першої опіумної війни до кінця династії Цін (大清國, Dà qīng 
guó; 1644–1912); 5) капіталістичне суспільство – республіканський період (1911–
1949); 6) соціалістичне суспільство – від моменту утворення в 1949 році КНР; 
7) світове комуністичне суспільство – в майбутньому. Хоча ця методологія зали-
шається домінуючою, але історична теорія в Китаї досить гнучка в питаннях інтер-
претації минулого [Feuerwerker 1961, 323–353].

Одними з істотних проблем у застосуванні марксизму стали, по-перше, визна-
чення ролі рабовласництва, яке протягом усієї історії традиційного Китаю існувало, 
але ніколи не було основною формою праці, а по-друге, особливості китайського 
феодалізму, який у період середніх віків і Нового часу був більш централізованим, 
ніж ця формація описувалася марксистами на матеріалі західної цивілізації. Для по-
яснення цього явища китайські історики ввели поняття “бюрократичний феода-
лізм”, початок якого ними було пов’язано з правлінням династії Тан (唐朝, Táng 
cháo). Деякі дослідники світових систем на основі застосування хвиль Кондратьєва 
доводять, що капіталізм вперше виник у Китаї в період династії Сун (宋朝, Sòng 
cháo, 960–1279), проте надалі він не дістав свого розвитку аж до початку реформ у 
кінці XIX століття. Відзначимо, що китайські марксистські історики оцінюють 
Синьхайську революцію 1911 року як буржуазну [Xie Wensun 1975]. Однак ряд за-
хідних і японських істориків критикують лінійний і моністичний підхід, доводячи, 
що в Китаї не було феодалізму, як його розуміють марксисти, а існувала соціально-
політична модель, принципово відмінна від західної цивілізації [Tanigawa 1985, 3]. 
Особливе місце тут займає наукова спадщина професора Фуданського університету 
Чжоу Гучена (周谷城, 1898–1996), який створив у 1949 році свою версію всесвітньої 
історії з позицій цивілізаційного підходу [周谷城 1949] і першим почав критикувати 



В. О. Кіктенко

58                                                                                                          Східний світ, 2016, № 4

європоцентризм у 1960-ті роки [徐蓝 2004]. Його роботи методологічно перебу-
вають на стику історії та філософії, китайської та всесвітньої історії, марксистської 
і немарксистської історіографії. Значення його досліджень не втратило своєї ак-
туальності до сьогоднішнього дня.

Розкол у відносинах КНР з Радянським Союзом, а також початок крайньої ізо-
ляції Китаю з боку міжнародного співтовариства привели до того, що китайський 
історичний дискурс був обмежений внутрішньополітичною боротьбою і в ньому 
повністю був відсутній інтерес до визначення місця Китаю у всесвітній історії. 
У 1950–1970-ті роки вивчення та викладання всесвітньої історії в КНР ґрунтувало-
ся на дивовижному поєднанні сучасного марксизму і традиційного синоцентризму. 
У стані міжнародної ізоляції китайські вчені були слабо обізнані про стан історичної 
науки у світі, за винятком робіт вчених з Радянського Союзу і країн соціалістичного 
табору. Після смерті Мао Цзедуна в 1976 році відбулося поступове послаблення 
марксистської інтерпретації [Liu Kwang-Ching 1981, 295–326], і цей процес ще 
більш прискорився в 1990-ті роки, після розпаду соціалістичного блоку та СРСР. Із 
закінченням Культурної революції розпочався третій етап обговорення азіатського 
способу виробництва (перший пройшов у 1920–1930-ті роки, а другий – з початку 
1950-х років до 1966 року), який пропонувалося розуміти як суміш примітивного 
родового суспільства і рабовласництва, рабовласництва і феодалізму та ін. Однак 
це питання залишається складним для визначення, бо сама концепція К. Маркса 
“азіатський спосіб виробництва” вимагає подальшого джерелознавчого та історико-
філософського дослідження. Вперше в 1979 році китайські історики безпосередньо 
спростовують азіатський спосіб виробництва [世界上古史纲 1979, 354], хоча обго-
ворення цієї концепції К. Маркса триває протягом 1980-х років5. З кінця 1980-х ро-
ків для обговорення азіатського способу виробництва китайські історики починають 
використовувати такі теми, як соціальні моделі, характер західних суспільств, мо-
дернізація в західних країнах та ін. Разом з тим все більше китайських вчених почали 
відмовлятися від марксистської п’ятиступінчастої теорії історії розвитку людського 
суспільства і переходити на антиуніверсалістські позиції, стверджуючи, що між ци-
вілізаціями Сходу і Заходу більше відмінностей, ніж подібностей [桂遵义 1992, 8, 
155–160, 500–504].

Національний, всесвітній та глобальний виміри
в роботах китайських істориків

З початком політики реформ і відкритості (改革开放, Gǎigé kāifàng) в китайських 
роботах і підручниках із всесвітньої історії поступово слабшає методологія 
марксизму-ленінізму-маоїзму і замість класиків марксизму з’являються цитати з 
праць західних буржуазних істориків. Змінилися зміст і тлумачення всесвітньої іс-
торії, що було пов’язано із процесом деполітизування і деідеологізації. Загальним 
для досліджень стає гасло Ден Сяопіна “шукати істину, спираючись на факти” (实事
求是, shíshì qiúshì), щоб відкривати конкретне (імена, дати, факти, події), а не опе-
рувати абстрактними теоріями і моральними судженнями. При цьому марксистська 
методологія зберігається, але стає менш нав’язливою (м’який догматизм). Якщо в 
період з 1949-го до початку 1980-х років китайська історична наука була зосере-
джена, головним чином, на вивченні селянського життя з позицій марксистської тео-
рії класової боротьби, то з початком політики реформ і відкритості спостерігається 
дрейф у бік промарксистської націоналістичної точки зору, розгляду сучасного між-
народного статусу Китаю і вивчення Новітньої історії (当代史, dāngdài shǐ). На по-
чатку 1980-х років у роботах деяких китайських істориків було порушено питання 
про те, що є вирішальним фактором у походженні людини від мавпи – творча праця 
або природний відбір. На їхню думку, відповідь на це питання можна знайти тільки 
в загальних законах біологічної еволюції. Також були зроблені спроби перегляду 
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моделей доісторичних суспільств, розроблених швейцарським етнографом І. Я. Ба-
хофеном (1815–1887) та американським істориком Л. Г. Морганом (1818–1881). 
Найбільш послідовно це було здійснено в роботах Тун Еньчжена, Жень Яньху і Ван 
Ніншена (критика застосування історичних джерел, логічних міркувань і теоретич-
ного аналізу). Ряд китайських істориків підтримують і розвивають універсалістську 
гіпотезу про те, що міста-держави з їхніми демократичними цінностями існували в 
усьому світі, а не тільки в Давній Греції та Давньому Римі. Лінь Чжічунь знаходить 
цьому підтвердження в роботах Конфуція і Мен-цзи, а також на підставі вивчення 
інших джерел. Однак далеко не всі китайські вчені погоджуються з таким підходом, 
вважаючи це проявом неоєвропоцентризму [中学历史… 1984].

Поступово почалося критичне переосмислення місця Китаю у всесвітній історії, 
а також намітився перехід до більш глобального вивчення минулого. Основний ак-
цент було зроблено на створенні всесвітньої історії “з китайською специфікою”, 
щоб виключити європоцентризм (або ширше – західоцентризм) в інтерпретації по-
ходження і розвитку сучасного світу. Відповідно до політики реформ і відкритості 
багато сучасних західних теорій стали не тільки частиною методології китайської 
історичної науки, а й засобом боротьби із самим західоцентризмом (!). Формування 
в Китаї всесвітньої історії визначається тими самими мотивами, що і в будь-якій 
країні: 1) визначення великих історичних закономірностей, які вплинули на виник-
нення сучасного світу, 2) пошук своєї власної національної ідентичності в глобаль-
ному історичному процесі. Однак своєрідний досвід розвитку Китаю в XIX–XX сто-
літтях визначив специфіку підходів до багатьох подій минулого, що є неприйнятним 
для більшості західних істориків. Так, у цілому сучасний період історії (Modern 
history), початок якого в західній історіографії датується 1500 роком, китайськими 
вченими характеризується як крах традиційних цивілізацій під потужним і часто 
руйнівним впливом індустріального Заходу. Завдяки роботам професора Ухансько-
го університету У Юйцзіня (吳于廑, 1913–1993), першого серед китайських вчених 
систематичного критика радянської історіографії, глобальна перспектива історії 
стала новою визначальною теорією в написанні всесвітньої історії для китайських 
вчених. Його теорія складається з таких основних компонентів:

1) Всесвітня історія не може бути всеосяжною і вона не повинна бути простою 
сумою всіх існуючих національних і регіональних історій. Це основа всіх інших іс-
торичних досліджень із чітко визначеними та обмеженими цілями. Всесвітня істо-
рія спрямована на вивчення процесу переходу фрагментованих і значною мірою 
ізольованих частин світу в стародавні часи в повністю взаємозалежне і глобальне 
співтовариство в наш час. Тобто всесвітня історія (або, точніше, глобальна історія 
(全球史观, quánqiú shǐ guān)) не існувала в давнину, а є результатом розвитку люд-
ської історії. Тому головним завданням всесвітньої історії як дисциплінарної осно-
ви історичної науки є не тільки розкриття і демонстрація універсальних законів 
історичного розвитку, а й пояснення того, як історія людських груп стала всесвіт-
ньою історією, або ж історією глобалізації.

2) “Всесвітня історія” повинна відмовитися від усіх видів “центризму”, сформу-
льованих на національній або ідеологічній основі, чи то європоцентризм, чи сино-
центризм. Тобто всесвітня історія має бути заснована на справді всесвітньому 
погляді на минуле, визначаючи найбільш важливі для історичного розвитку країни, 
регіони або події.

3) Всесвітня історія включає два аспекти: “вертикальний розвиток” у часі – це 
марксистське розуміння еволюції засобів виробництва і відповідних змін у суспіль-
стві – і “горизонтальний розвиток” – процес об’єднання розрізнених у просторі куль-
тур і цивілізацій в одне світове співтовариство. На думку У Юйцзіня, зростання мате-
ріального виробництва є квінтесенцією цих двох вимірів процесу формування все-
світньої історії [世界通史 1972–1973; 吳于廑文選 2007; 吳于廑 1995, 16–29, 30–51].
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У 1990-ті роки У Юйцзінь визначає прогрес продуктивних сил (“сільськогоспо-
дарська революція” і “науково-технічна революція”) головною рушійною силою іс-
торичного розвитку, а не класову боротьбу, що стало відходом від ортодоксального 
марксизму в радянській редакції. Такий підхід дістав значний розвиток у роботах 
інших китайських істориків, які в становленні сучасного суспільства фундамен-
тальну роль відвели “другій науковій революції” (кінець XVIII століття – перша по-
ловина XIX століття) (наприклад, у статті Лю Туна) [刘新成 1995, 12]. Цей акцент 
на науці і техніці (“продуктивні сили” в марксистських термінах) дозволяє китай-
ським вченим модифікувати свою історичну теорію. На їхню думку, після того як 
продуктивні сили стають рушійною силою історичного прогресу, перехід від одно-
го етапу до іншого не завжди має відбуватися насильницьким революційним шля-
хом. Тому всесвітня історія більше не є маоїстським викладом загальної класової 
боротьби, а розуміється як соціально детермінований процес, і особливий акцент 
при цьому робиться на вивченні його об’єктивних чинників. У результаті у всесвіт-
ню історію були включені значні розділи, присвячені історії культури та науки, які 
раніше ігнорувалися як “надбудовні” елементи. Ці зміни в розумінні всесвітньої іс-
торії стали важливою частиною інтелектуальної історії Китаю кінця ХХ століття.

Методологія сучасного варіанта китайської всесвітньої історії ґрунтується на 
змішуванні історичного матеріалізму і західних теорій всесвітньої історії, а також 
широкому використанні порівняльного підходу до аналізу довгострокових і транс-
регіональних тенденцій історичного розвитку [刘新成 1995, 20]. У період з початку 
1990-х років і до кінця першого десятиліття ХХ століття в Китаї сформувалися такі 
дисципліни, як соціальна історія, політична історія, економічна історія, психоло-
гічна історія, демографічна історія, кількісна історія, порівняльна історія, історія 
культури та ін. Значно розширилася методологія історичних досліджень за рахунок 
залучення західних теорій, серед яких особливий вплив мала Школа “анналів”. 
Крім цього, були сприйняті західні ідеї модернізації та економічні теорії для інтер-
претації історичного розвитку Китаю і всесвітньої історії, що особливо стосується 
вивчення індустріалізації або економіки в Новий і Новітній час. Після довгих років 
ігнорування духовної сфери китайські історики на основі теорії М. Вебера почали 
приділяти велику увагу вивченню різних релігій і етнічних культур, а також дослі-
дженню функціонування різних політичних систем. У всіх цих працях використо-
вується міждисциплінарний підхід, але при цьому зберігається власне історична 
специфіка досліджень. Панівним стає дискурс, згідно з яким сучасний світ розу-
міється як модернізація – поширення по всьому світу європейського капіталізму як 
більш просунутої стадії історичної еволюції, що по суті є європоцентристським 
підходом. Віце-президент Дослідницького інституту світової історії Академії сус-
пільних наук КНР Юй Пей (于沛; народ. 1944) приймає підхід деяких західних іс-
ториків і робить відмінність між глобальною історією6 і традиційною всесвітньою 
історією, яку він вважає формою національної пам’яті. Однак національна історія 
до цих пір залишається домінуючим жанром історичного письма в КНР. Більш того, 
ряд китайських вчених протистоять впливу глобальної історії. У Сяоцюнь і Чен 
Мейбао визнають, що поява всесвітньої історії призвела до подолання європоцен-
тризму і визнання внеску незахідних історій у створення всесвітньої історії, але 
при цьому вони насторожено ставляться до інших результатів цього напрямку, став-
лять під сумнів істинний сенс “глобалізації” і висловлюють побоювання з приводу 
перспектив вивчення всесвітньої історії в Китаї і за його межами [Wu Xiaoqun 2009, 
45–50; Cheng Meibao 2009, 51–56].

Ґрунтуючись на західних теоріях модернізації та переосмислення класиків марк-
сизму, Ло Жунцюй запропонував нову теорію історичного розвитку – “одноліній-
ний розвиток декількох процесів” (“一员多线”, “yīyuán duō xiàn”). На основі вив-
чення продуктивних сил у примітивних, аграрних і промислових товариствах він 
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дійшов висновку, що кожна з цих моделей може привести до різних варіантів роз-
витку і форм соціальних структур. Ця нова інтерпретація зламала дисциплінарні 
рамки (体系, tǐxì) класичного марксизму в інтерпретації світової історії. Один з про-
відних сучасних китайських істориків Цянь Чендань зазначив, що нові дисциплі-
нарні рамки утворюються шляхом обговорення модернізації, яка визнається китай-
ськими вченими визначальною для світової історії, починаючи з XVII століття. При 
цьому критика старих методологічних підходів не є повною, бо висловлюються 
думки про необхідність збереження або фундаментального переосмислення марк-
систської історіографії [李世安 2008]. Після тривалої дискусії щодо “порівняльної 
модернізації” і “капіталістичної модернізації” китайські вчені прийшли до певного 
консенсусу з декількох питань: 1) модернізація не є унікальним історичним яви-
щем, яке відбулося лише в декількох країнах, а це універсальна тенденція для всього 
світу; 2) модернізація означає повну зміну всіх аспектів суспільства, в основі чого 
лежить індустріалізація; 3) модернізація являє собою тривалий процес соціального 
розвитку, який почався в XV столітті на Заході і продовжується до сьогодні. Важли-
во відзначити, що китайські вчені в дослідженнях феномену модернізації Східної 
Азії більше не дотримуються тільки теорії М. Вебера, а використовують багатофак-
торний підхід (індустріалізація економіки, політична демократизація, культурна ди-
версифікація, релігійна секуляризація, урбанізація, зміни в організації сім’ї, загаль-
на освіта, індивідуалізація соціальної психології, глобалізація та ін.). Все це вимагає 
систематичних досліджень з використанням методів різних наук – економіки, соціо-
логії, політології, психології, екології та ін. Особливу увагу вони приділяють вив-
ченню соціальних основ походження науки і техніки, які вони розуміють як щось 
ціле, називаючи одним словом kējì (科技), а наукову, технологічну та промислову 
революцію вважають одним явищем.

Наприкінці ХХ – на початку XXI століття з’явилася велика кількість досліджень 
з китайської історії, які кидають виклик традиційним і ортодоксальним (марксист-
ським) підходам. Так, Ма Кеяо (马克尧) написав свою версію всесвітньої історії як 
історію цивілізацій [马克尧 2004], що стало продовженням цивілізаційного і анти-
європоцентристського підходу Чжоу Гученя. З позицій критики орієнталізму Юй 
Пей виступає проти західної історіографії і вважає, що в умовах глобалізації мож-
ливе повне подолання європоцентризму та здійснення репозиціонування китайської 
історії в глобальному контексті [于沛 2014]. Цю думку розвиває Ван Ліньцун (王林
聪), який стверджує, що процес глобалізації змушує істориків 1) розглядати історії 
всіх народів як рівні і без прив’язки до європейської моделі розвитку; 2) сприймати 
розвиток людства як взаємопов’язаний процес – глобальну історію; 3) розуміти 
економічні, політичні, культурні та екологічні події як взаємозалежні явища, не об-
межені територіями національних держав; 4) вважати рівність націй і народів ке-
рівною ідеєю в написанні історії, яка сама по собі є відображенням постійної бо-
ротьби за панування і безперервної зміни положення центру і периферії [王林聪 
2002]. У цілому це відображає більш загальну суперечку між прихильниками всес-
вітньої і глобальної версії історії (суперечності між національним і транснаціональ-
ним рівнем). Хоча китайська версія всесвітньої історії в більшій мірі відображає 
націоналістичні тенденції, але також є свідченням спроби створення альтернативи 
західній реконструкції. Сучасна китайська історична наука значною мірою є націо-
налістичною, модерністською (ідеї Ло Сянлін (羅香林, 1906–1978)) і навіть тради-
ціоналістською (ідеї Цянь Му) [Fitzgerald 1997, 219–22]. Основна увага, як правило, 
зосереджена на визначенні специфіки цивілізації в давньому Китаї, а загальна пара-
дигма пов’язана з вивченням того, як Китай відреагував на два виклики, що виникли 
на початку XVIII століття, – це 1) взаємодія із зовнішнім світом і 2) модернізація. 
Після початку критики європоцентризму багато китайських вчених, що працюють 
на Заході, почали подавати історію Китаю як історію імперії: 1) доімперскій період 
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(від династії Шан до періоду Чжаньго), 2) імперський період (від династії Цінь до 
династії Цін), республіканський період (постімперський) [Brook 1998, 265]. Власне 
імперський період розуміється ними як безперервна зміна династій, які хоча й відріз-
нялися одна від одної, але в цілому ґрунтувалися на загальних принципах – ідеоло-
гія конфуціанства, основні структури влади і суспільства (першим тут був китайсько-
американський синолог, професор Гарвардського університету Ян Ляньшен (楊聯陞; 
1914–1990)) [Yang Lien-sheng 1954, 329–345]. Такий підхід можна виявити у вели-
кій кількості наукових публікацій, але, як правило, автори мало уваги приділяють 
визначенню поняття “імперія” в контексті китайської історії [Huang 1988; Mote 
1999; Hansen 2000; Liu 2004]. Це є свого роду поверненням до синоцентризму.

1 Див.: “Лунь юй”, II. 23, III. 14, XV. 11, XV. 25: [Переломов 2000, 316, 321, 413, 415].
2 Про концепцію Цзян Ціна докладно див.: [Кіктенко 2014, 131–136].
3 Давньокитайська держава нібито була заснована на системі “колодязних полів” (описа-

них Мен-цзи) і характеризувалася колективною працею, що було організовано в рамках 
громади. Сім’ї, що входили в громаду, мали спільне майно (старцям належав подвійний зе-
мельний наділ). Нібито існувала розвинена державна система соціальної підтримки, а та-
кож багатоступенева система освіти з відбором найбільш обдарованих на державні пости. 
Існував також строгий контроль за якістю і кількістю праці общинників.

4 Згідно із західною історичною наукою японські вчені виділили три періоди в історії 
Китаю – давній, середньовічний і сучасний. Найбільш дискусійним питанням для них ста-
ло визначення початку сучасного періоду. На думку представників Токійської школи, таким 
слід вважати XIX століття, а історики Кіотської школи пов’язували початок сучасності з пе-
ріодом правління династії Сун (宋朝, Sòng Cháo, 960–1279) [Tanaka 1993].

5 Бібліографію стосовно обговорення китайськими істориками азіатського способу ви-
робництва в період з 1978-го по 1988 рік див.: [The Asiatic Mode… 1989].

6 Глобальна історія (Global History) – один з найбільш перспективних сучасних напрям-
ків історичної науки, що виник у кінці XX століття як відповідь на виклик процесу глоба-
лізації, через незадоволення традиційною всесвітньою історією і як прагнення подолати 
обмежену практику національно-державної історії. Глобальна історія передбачає універ-
сальність за формою, глобальність за масштабом і науковість за методами.
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Вопрос о роли АзербАйджАнА
В дВижении зА Конституцию

В ирАнсКой историогрАфии

Как в советской, так и в современной азербайджанской историографии тема на-
ционально-демократического движения в Южном Азербайджане (здесь имеется 

в виду часть Азербайджана, оставшаяся в составе Ирана после заключения в ре-
зультате русско-иранской войны Туркменчайского мирного договора в 1828 г.) яв-
ляется объектом глубокого исследования, которой за последние 70 лет было посвя-
щено немало книг, научных статей, художественно-литературных произведений, 
публицистических работ, сборников документов и материалов, кандидатских и док-
торских диссертаций. Однако в советской иранистике сущность, характер, движу-
щие силы этого движения, его цели и задачи преподносились односторонне, осно-
вывались на методологии господствовавшей в исторической науке идеологической 
концепции. Поэтому обычно ведущие силы движения, особенно личности, руково-
дившие им (Саттархан, Шейх Мухаммед Хиябани, Сеид Джафар Пишевари), и их 
деятельность или оставались в тени, или же идеализировались и преподносились в 
утрированной форме [Məmmədli 1949; Вышнеградова 1922; Ильински 1934; Ивано-
ва 1955; Тагиева 1956; Tağıyeva 1990].

Проблема национального возрождения, зарождения и развития национально-
демократического движения в Южном Азербайджане, расширения этого прогрес-
сивного движения в масштабе всего Ирана стала темой, к которой иранские 
историки обращаются начиная с 20-х годов прошлого века, продолжая исследова-
ние данного вопроса и в наши дни. Однако первым и основным исследователем 
данного вопроса был “крестный отец” иранской историографии Ахмед Кесреви 
[Kəsrəvi 1376; Kəsrəvi 2537; Kəsrəvi 2537а].

В представленной статье данная тема раскрывается на основе критической оцен-
ки книги известного иранского историка, азербайджанца Тураджа Атабеки “Азер-
байджан в современном Иране”. При необходимости проведения сравнительного 
анализа и соответствующих выводов в статье делаются ссылки на другие, связан-
ные с темой, работы.

Изданная в 1997 году в Тегеране книга профессора Утрехтского университета 
(Голландия) Тураджа Атабеки “Азербайджан в современном Иране” является пере-
водом на персидский язык изданной в 1993 году в Лондоне его книги “Азербай-
джан – этническая принадлежность и борьба за власть в Иране” [Atabəyi 1376].

В предисловии книги, написанной на персидском языке, Т. Атабеки пишет, что 
завершил книгу под руководством своего учителя профессора Нью-Йоркского уни-
верситета Эрванда Абрагамяна, стараясь быть беспристрастным, нейтральным и 
объективным [Atabəyi 1376, 5–6]. Надо отметить, что в ходе исследования автор су-
мел воссоздать живую картину событий тех лет, использовав официальные иранские 
архивные документы и материалы, советские архивы, архивы Министерства ино-
странных дел Великобритании, документы из Национального архива США в Ва-
шингтоне, архивные документы Азербайджанской демократической партии и Азер-
байджанского национального правительства, архивы Азербайджанской Республики, 
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материалы периодической печати Ирана и Азербайджана, воспоминания и мемуа-
ры деятелей Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920), Нацио-
нальных правительств Шейха Мухаммеда Хиябани (апрель – сентябрь 1920), Сеида 
Джафара Пишевари (1945–1946) и деятелей эмиграции. Изданная на персидском 
языке, книга вызвала одновременно большой интерес и научно обоснованную кри-
тику в Иране и Азербайджане [Heyət 2002, 8–21; Mədətli 2011, 7–15].

Безусловно, самой высокой оценки заслуживает впервые осуществленное иссле-
дование в одной книге событий, произошедших в новейшей истории Азербайджана, 
в том числе начавшегося в Южном Азербайджане с центром в Тебризе и заложив-
шего в Иране основы института парламентаризма и конституции движения Маш-
рута (Конституция), национально-демократического движения во главе с Хиябани, 
образования и падения национального правительства, возглавлявшегося Сеидом 
Джафаром Пишевари, в тесной связи с историей Азербайджанской Демократиче-
ской Республики и современной Азербайджанской Республики.

Член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный 
деятель науки, доктор исторических наук, профессор Ягуб Махмудов, считая вы-
шеназванный труд Т. Атабеки важным вкладом в изучение истории Южного Азер-
байджана, отмечает: “Самым большим достоинством книги является то, что в ней 
Азербайджан рассматривается как центр политических движений, произошедших в 
Иране в первой половине ХХ века, с исторической точки зрения последовательно 
исследуются, анализируются и, как отмечает сам автор, с нейтральных позиций 
оцениваются общественно-политические процессы, приведшие к созданию Азер-
байджанского национального правительства” [Atabəyi 2002, 4].

Итак, в книге рассматривается процесс развития национального самосознания 
в Иранском Азербайджане и постепенного превращения его в политическое движе-
ние, приведшее к созданию в Азербайджане Национального правительства. Обра-
щает на себя внимание попытка автора осветить в целом существовавшее в начале 
ХХ века общественно-политическое и экономическое положение в Иране, особен-
но в Азербайджане, показать на основе исторических фактов и документов влияние 
на национально-демократическое движение в Азербайджане новой международной 
ситуации, сложившейся в регионе в период Первой и Второй мировых войн.

Следует отметить, что в начале ХХ века по своему административно-террито-
риальному делению Гаджарский Иран делился на четыре остана (провинции): рас-
положенный на северо-западе страны – Азербайджан, северо-востоке – Хорасан, 
охватывавший южные области – Фарс, центральные и восточные направления – 
Кирман-Систан. Через некоторое время был создан отдельный Тегеранский остан. 
Останы состояли из многочисленных шахристанов (областей) и управлялись остан-
дарами (вали). Время от времени эти области из соображения управления и по дру-
гим причинам делились на более мелкие административные единицы, число кото-
рых в данный момент составляет 31 [Хатами 2016].

В результате этой политики в период правления различных династий миллио-
ны азербайджанцев (в Иране азербайджанцев называют “тюрк”, а язык – “тюрки”; 
с 1937 года по указанию И. В. Сталина в Азербайджанской ССР тюрок стали назы-
вать азербайджанцами, а тюркский язык – азербайджанским) были массово выселе-
ны за пределы Азербайджана в другие населенные пункты Ирана. Этот процесс 
принял наибольший размах в период правления последней тюркской династии Га-
джаров (1796–1925), особенно после перенесения столицы в город Тегеран.

Согласно статистическим данным, опубликованным в одном из номеров изда-
ваемой в Тегеране газеты “Хамшахри” за август 1993 года, в Иране численность 
тюркского населения равнялась 18,7 миллиона человек, что составляло 33,5 % от 
общего населения страны, и, таким образом, превосходила фарсов. Согласно этому 
источнику, фарсы (древние названия Парс, Персия произошли от этого слова) 
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составляли 17,2 млн., курды – 5,6 млн., мазандаранцы – 3,8 млн., килеки – 2,2 млн., 
белуджи – 2,2 млн., арабы – 2,2 млн., туркмены – 1,7 млн., луры – 1,5 млн., бахтия-
ры – 0,7 млн. человек [Tağıyeva, Rəhimli, Bayramzadə 2000, 59].

В результате составлявшие более одной трети населения Ирана азербайджанские 
тюрки, по признанию самих иранских историков, на протяжении веков занимали 
ведущие позиции в политической истории, а в начале ХХ века сыграли важную 
роль в пробуждении национально-демократического движения в Иране. В работе 
Т. Атабеки и исследованиях других иранских историков этой теме было отведено 
значительное место, особо отмечалось значение азербайджанских тюрок в полити-
ческой истории Ирана до известных событий начала ХХ века, связанных с нацио-
нально-демократическим движением в Азербайджане и его центре – городе Тебризе 
[Doktor Zehtabi 1377, 1379].

Т. Атабеки отмечает: “Развитие централизованного Сефевидского государства в 
первую очередь началось с города Тебриза, расположенного в северо-западной части 
империи. Тебриз располагался на важных путях, в районе пересечения этнических 
и культурных связей между Ираном и Османами. Кроме того, Тебриз был также сто-
лицей самого крупного этнического меньшинства Ирана – азербайджанских тюрок. 
Тебриз и сейчас остается центральным городом иранских азербайджанцев” [Atabəyi 
1376, 202]. Следует отметить, что даже в период, когда Тебриз не был столицей Ира-
на, во времена правления династии Гаджаров, Тебриз, оставаясь важным торговым 
центром и основным поставщиком продовольствия, являлся одновременно самым 
важным политическим центром Ирана. Тебриз был городом, где сидел наследник 
гаджарского престола, – официальной резиденцией Дарул-Салтане. Тебриз и в це-
лом Южный Азербайджан вынесли на себе всю тяжесть и неисчислимые потери в 
ходе русско-иранских войн (1804–1813, 1826–1828 гг.) начала XIX века, которые 
привели к разделу азербайджанских земель. Тебриз, который начиная с древней-
ших времен обладал развитой городской культурой и поддерживал связи с ближ-
ним и дальним зарубежьем, находился под влиянием прогрессивных явлений и про-
цессов, происходивших в мире, и поэтому в конце XIX – в начале ХХ века 
превратился в один из очагов зарождения прогрессивных политических идей. Не-
случайно все лидеры движения Машрута 1905–1911 годов, которое сыграло важ-
ную роль в последующей политической истории Ирана, вышли из числа передовых 
деятелей Тебриза.

На митинге, проходившем в 1943 году в Тегеране, в мечети шаха Абдульазима, 
на могиле Саттархана Сеид Джафар Пишевари, как представитель свободной прес-
сы, в своей часовой речи, говоря с гордостью о ведущей роли в общественно-поли-
тической жизни Ирана выдающихся личностей Азербайджана и его центра Тебриза, 
отмечал: “Сегодня мы находимся у могилы нашего исторического героя. Это народ-
ный герой, в свое время один из известных сынов Ирана Саттархан. Имя Саттарха-
на известно не только в Иране, но как молния разлетелось по всему миру, и его 
героизм поднял авторитет всех иранцев… В движении Машрута азербайджанский 
народ сделал первый шаг и для осуществления поставленных целей выдвинул из 
своих рядов борцов, подобных Саттархану и Багирхану” [Pişəvəri 1965, 310].

Во второй части описываемого труда Т. Атабеки, который называется “Зарожде-
ние в Азербайджане движения за автономию”, на основе документов исследуются 
источники и причины данного движения. С этой точки зрения очень поучительны 
предложения, приведенные в вечерней листовке под названием “Поднимающие в 
стране голову” от 21 апреля 1906 года, которая распространялась в Тегеране демо-
кратическими силами: “Наш шах несколько лишен здравого мышления… Он не ду-
мает о том, что будет делать, когда люди, у которых переполнится чаша терпения, 
перестав подчиняться, поднимутся, объединившись вокруг общей идеи… Эти люди 
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вынуждены будут открыто применить силу, поскольку другие средства не имеют 
воздействия. Просьбами, простотой и справедливостью они не добились ничего и 
поэтому постепенно дошли до этого уровня” [Atabəyi 1376, 39].

Полностью находясь под влиянием иностранных сил, шахский режим, вместо 
того чтобы провести прогрессивные демократические реформы, правил страной 
старыми феодальными методами, пытаясь сохранить свою власть путем примене-
ния грубого насилия, арестов и казней. Продолжающийся уже долгое время в 
стране голод переполнил чашу терпения народа. В этой ситуации, в ответ на арест 
12 декабря 1905 года в Тегеране семнадцати знатных, в основном азербайджанских 
купцов, которых осудили как основных виновников данного голода, и в попытке 
правительства снять с себя ответственность, 13 декабря начались массовые акции 
протеста против несправедливых шагов правительства. За короткое время был за-
крыт рынок в Тегеране и начались антиправительственные выступления, в которых 
приняли участие представители всех слоев населения – купцы, ремесленники, про-
давцы, духовенство, интеллигенция. Хотя вначале силы правопорядка сумели пре-
дотвратить первые акции протеста, однако на следующий день волна протестов 
приняла еще больший размах и продолжалась в святилище шаха Абдульазима. По-
сланное премьер-министром Эйнуддовле конное войско не сумело разогнать де-
монстрацию. Руководивший демонстрацией протеста “Тайный энджумен” заявил, 
что сидячая акция протеста – бест будет продолжаться до тех пор, пока прави-
тельство не выполнит требования из 8 пунктов. Эта массовая акция протеста па-
рализовала жизнь в Тегеране и заставила наконец шахское правительство 10 января 
1906 года принять выдвинутые требования. Однако со временем шах, нарушив свои 
обещания и отвергнув требования народа, начал преследовать в стране всех пере-
довых деятелей. В результате движение протеста охватило всю страну. Присоеди-
нение Тебриза к процессам, происходившим в Тегеране, вызвало страх у шаха и его 
реакционного правительства, дав понять, что дальше путем применения силы и хи-
трости устоять перед протестом народа не удастся. Как писал видный исследова-
тель революции Машрута Ахмед Кесреви, движение в Тебризе развеяло все надеж-
ды абсолютизма на победу. Основными требованиями, выдвинутыми участниками 
движения, было принятие Машрута, созыв Меджлиса (парламента), отстранение от 
должности деспотичного премьер-министра Эйнуддовле, прекращение насилий и 
преследований, разрешение на возвращение в Тегеран изгнанных из города передо-
вых деятелей духовенства, в том числе муджахида Табатабаи, освобождение арес-
тованных участников движения протеста. Бессильный перед решительным движе-
нием народных масс, больной, доживающий последние дни Музаффараддин-шах 
5 августа 1906 года издал указ о принятии Конституции, а через два дня – о прове-
дении выборов в Меджлис [Tağıyeva, Rəhimli, Bayramzadə 2000, 154].

Следует отметить, что после начала событий в Тегеране активное участие в них 
приняли тамошние азербайджанские купцы, духовенство и интеллигенция. Совет 
правления созданного с первых дней событий в Тебризе Азербайджанского провин-
циального энджумена начал подготовку к выборам в Меджлис, и за короткое вре-
мя в Тебризе и в других городах и населенных пунктах прошли выборы. Несмотря 
на то что правительство Тегерана объявило, что не признает эти выборы, они были 
продолжены и всюду были созданы энджумены, которые взяли на себя функции 
местного управления. С целью защиты достижений революции были созданы отря-
ды муджахидов. 

Т. Атабеки справедливо отмечает, что в начале ХХ века азербайджанцы, фарсы, 
бахтияры, гилянцы, проявив солидарность, поднялись в Иране на борьбу против 
абсолютной монархии, и их целью было не создание национального государства, а 
наоборот, создание строя, основанного на разделении функций центральных и 
местных органов власти, на Конституции и справедливых законах. Подготовленный 
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наспех проект Основного закона не сильно ограничивал власть шаха, и поэтому 
находившийся при смерти шах в декабре 1906 года утвердил его. Опасаясь, что 
больной шах в любой момент может умереть и вопрос о принятии Конституции 
вследствие этого может быть отложен на неопределенный срок, члены комиссии 
не смогли внести в законопроект некоторые положения. Были даже те, кто просил 
“у шахского врача несколько отсрочить, хотя бы на неделю, смерть шаха, пока бу-
дут готовы законы” [Müxbirüssəltənə 1982, 143].

Несколько позже в имевшую немало изъянов первую Конституцию были внесе-
ны дополнения, и она после долгих дискуссий была утверждена новым шахом в 
октябре 1907 года. Тем самым были созданы правовые условия для образования 
местных советов. Роль азербайджанцев в принятии Меджлисом закона о провин-
циальных советах заслуживает высокой оценки. Так, за несколько месяцев до 
утверждения новых дополнений к Конституции азербайджанцы создали в Тебризе 
провинциальный совет, который стал образцовым для всех остальных регионов 
Ирана [Atabəyi 1376, 41].

Заслуживает внимания тот факт, что Т. Атабеки отводит особое место Тебриз-
скому совету в движении Машрута, поскольку было нелегко превратить имевшую 
тысячелетнюю историю абсолютную монархию в конституционную. Тебриз делал 
первые шаги на этом пути. Здесь надо отметить, что в сентябре 1906 года был соз-
дан Энджумени Тебризи (Тебризский совет). Хотя в полномочия совета входило 
выдвижение и избрание депутатов для Меджлиса (парламента Ирана), однако со 
временем, в результате многих усилий, совет превратился в настоящий региональ-
ный парламент [Atabəyi 1376, 165].

В октябре того же года начала издаваться на персидском языке газета Тебризско-
го совета “Джариде-йе мелли” (Национальная газета). В некоторых номерах газе-
ты Тебризский Энджумен назывался Милли Меджлисом, что стало причиной 
недовольства членов Тегеранского Меджлиса. Поэтому азербайджанские депутаты 
Меджлиса внесли ясность в этот вопрос и особо отметили, что Тебризский Энджу-
мен является не Национальным Меджлисом, а провинциальным советом. Однако, 
несмотря на это, Тебризский совет не ограничивался в своей деятельности только 
решением региональных вопросов, а как последовательный защитник Конституции 
при необходимости оказывал влияние и на Тегеранский Меджлис. Например, Те-
бризский совет направил в Меджлис требование из 7 пунктов, в котором обвинил 
нового шаха Мухаммедали Мирзу в нарушении положений Основного закона, а за-
тем направил в основные провинции страны – Хорасан, Фарс, Кирман и Исфахан – 
телеграммы, в которых обвинил шаха “в невыполнение данных обещаний”. В этих 
телеграммах шах назывался “предателем родины и нации” и звучал призыв “ко 
всем иранским братьям во имя защиты Великого Меджлиса и Конституции” под-
няться на борьбу [Atabəyi 1376, 43].

После смерти Музаффараддин-шаха его сын Мухаммедали-шах, сколько ни пы-
тался, не сумел сломить волю азербайджанцев, и 8 февраля 1907 года избранные 
из Азербайджанской провинции в Меджлис представители (депутаты) были тор-
жественно встречены в Тегеране. Несколько позже азербайджанские представите-
ли добились принятия в Меджлисе требований из 7 пунктов. Напуганный этим 
Мухаммедали-шах подготовил с участием приглашенного из-за рубежа Атабека 
Эминауссултана тайный план, который, однако, не был осуществлен, поскольку 
Атабек был убит азербайджанским муджахидом Аббасагой.

К этому времени шах уже подписал договор между Россией и Англией от 31 ав-
густа 1907 года о разделе сфер влияния в Иране и при поддержке своих союзников 
вновь перешел в наступление с целью подавления революционного движения. По-
ставив Иран в полунезависимое положение и разделив его на сферы влияния, Рос-
сии и Англии было выгодно сохранение шахской власти. 
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23 июня 1908 года по приказу шаха Меджлис был подвергнут пушечному об-
стрелу. Многие иранские историки и политики расценили этот шаг Мухаммедали-
шаха как попытку государственного переворота, после чего в стране начался новый 
этап конституционного движения. С целью заставить молчать Тебриз как основной 
очаг движения сопротивления в Азербайджан было направлено сорокатысячное 
шахское и пятитысячное казачье войско. Хотя Тебриз был окружен с четырех сто-
рон, его героические защитники, возглавляемые Саттарханом и Багирханом, на-
несли ощутимые удары по шахскому войску. Избранный руководителем Военного 
совета Саттархан (1867–1914) не потерял веру в победу даже тогда, когда значи-
тельная часть Тебриза была захвачена, и, нанеся врагу в квартале Амирахыз ощу-
тимые удары, воодушевлял готовившихся сложить оружие своих соратников на 
борьбу. В результате все население города, поднявшись на борьбу, сумело изгнать 
шахское войско. Народ назвал Саттархана Сардари-Милли (национальный полково-
дец), и Провинциальный совет официально оформил это почетное звание.

В ответ на поступавшие из Тегерана сведения тебризские революционеры захва-
тили власть в одной части города, а сторонники шаха укрепились в остальной его 
части. Считающийся “Пер-Лашезом” Тебриза квартал Амирахыз вместе с соседни-
ми кварталами Мералан и Хиябан организовал революционные баррикады. Роль 
революционеров Азербайджана и Тебриза в этих важных для страны событиях 
была настолько ощутимой, что это дало основание иранским историкам рассматри-
вать Азербайджан центром будущих прогрессивных политических изменений в 
стране. Следивший за событиями в Тебризе Ахмед Кесреви, сравнивая их с собы-
тиями в Париже, писал: “Как и во время событий в Париже в период французской 
революции, во время конституционной революции в Тебризе поднялась беднота, 
потерявшая имущество…” [Kəsrəvi 1978, 355]. В этой ситуации Саттархан и его со-
ратник Багирхан встали на защиту Конституции, создав добровольческие войска 
муджахидов численностью 10 тысяч человек [Məlikzadə 1984, 706].

В одной из телеграмм, направленных в Тегеран воевавшими со сторонниками 
шаха муджахидами, говорилось: «Несмотря на тайные цели и ложь клеветников, 
обреченные азербайджанцы не являются мятежниками. Они не сторонники незави-
симости, отделения, кровавого мятежа и мести. Они не раз заявляли врагам и всему 
миру, что их священная цель – увековечить в Иране Конституцию, и считают Мил-
ли Меджлис в Тегеране равной Каабе. Высшим справедливым судьей над всеми 
несправедливостями они считают только “Священную Книгу”, то есть Основной 
закон (Конституцию)» [Atabəyi 1376, 45].

Т. Атабеки особо отмечал начало в Тебризе в конце XIX века социально-демо-
кратического движения, установление связей с социал-демократическими органи-
зациями соседних стран, превращение Тебриза в центр освободительной борьбы. 
Следует заметить, что в то время имя Саттархана, возглавившего освободительную 
борьбу, не сходило со страниц передовой печати различных стран мира. Демокра-
тическая интеллигенция и печать Северного Азербайджана, особенно в Баку, 
Тифлисе, широко освещали события, происходившие в Южном Азербайджане и в 
целом в Иране, тем самым оказывая этому грандиозному движению моральную 
поддержку. 

Тайный центр социал-демократической организации Тебриза, возглавляемый 
Али Мюсуё, оказывал наибольшее сопротивление. Таким образом, Азербайджан 
превратился в центр революции Машрута Ирана, и решающие героические победы 
Саттархана над шахскими войсками, воодушевив участников движения в Тегеране 
и в других областях страны, создали условия для выступления против властей Те-
герана единым фронтом. В июне 1909 года революционеры освободили Тегеран от 
сил реакции. Мухаммедали-шах сумел спастись, бежав из Тегерана.
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Взошедший на престол Ахмед-шах, как и его отец, для того чтобы положить ко-
нец революции, вошел в союз с иностранными силами, и при его согласии располо-
женные в Энзели, Казвине российские войска большими силами напали на Тебриз. 
Азербайджанские муджахиды отчаяннно сражались в неравном бою с российскими 
войсками, предпочтя плену шехидство. Российские офицеры, организовав в Тебри-
зе военно-полевой суд, устроили расправу над муджахидами, казнив одного из ду-
ховных лидеров движения Сиггатиулислама, брата Саттархана, и его сыновей.

15 ноября 1909 года на основе новых требований был созван Второй Меджлис, 
начали формироваться политические партии. Попытку создать в Иране социал-
демократическую партию сделал Гейдар Амиоглы, который позже стал первым 
секретарем Коммунистической партии Ирана. Вскоре была организована “Firqe-
ye demokrat-e İran” (Иранская демократическая партия). Следует отметить, что из 
27 членов демократической группы парламента 12 были азербайджанцами [Ata-
bəyi 1376, 48].

Из десяти газет и журналов, учрежденных демократами, самой авторитетной 
была газета “İran-e Nou” (Новый Иран), руководимая Мамедом Эмином Расулзаде 
(1884–1955).

Давая высокую оценку деятельности Расулзаде в Иране, Т. Атабеки отмечал, что 
он, в частности, публикацией своих многочисленных статей на страницах “İran-e 
nou” занимал ведущие позиции в развитии политической дискуссии в стране. На-
чав свою политическую деятельность в Баку, в партии “Гуммет” (Энергия), Расул-
заде после закрытия царским правительством газеты “Такяммюль” (Эволюция) по 
решению Кавказской социал-демократической партии был направлен в центр Гиля-
на, город Решт, для оказания помощи иранским социал-демократам и революцио-
нерам, которые вели борьбу против шахского режима. После же похода сторонников 
Конституции на Тегеран он с целью создания Демократической партии, присоеди-
нился к социал-демократам Тегерана [Adəmiyyət 1961, 96–97].

Чуть позже Расулзаде, близко соприкоснувшись с движением Саттархана, поехал 
в Тебриз, откуда посылал сведения в Баку для газеты “Тарагги” (Прогресс), с кото-
рой сотрудничал, встретился с Саттарханом, опубликовал в Баку ряд статей и мате-
риалов под названием “Иранские письма” [Rəsulzadə 1377].

Значительному вкладу М. Э. Расулзаде в дело развития в Иране демократиче-
ской мысли, и особенно его роли в движении Машрута, посвящены работы извест-
ных иранских историков Рагима Рейсния, Самеда Сардариния и Гусейна Абадияна. 
Среди этих трудов стоит особо отметить заслуги тебризского ученого Р. Рейсния, 
который собрал и опубликовал на персидском языке отчеты, аналитические статьи, 
сообщения М. Э. Расулзаде об иранской революции Машрута. Кроме того, собра-
ние и опубликование Р. Рейсния статей и отчетов будущего главы Национального 
правительства Азербайджана Сеида Джафара Пишевари о демократическом движе-
нии в Азербайджане, Гиляне и других областях Ирана лишний раз доказывает, ка-
кую важную роль играл Азербайджан в общественно-политической жизни Ирана. 
Публикация этих сборников документов и материалов является незаменимым сред-
ством для предотвращения фальсификаций, которые временами имеют место в 
иранской историографии при освещении роли азербайджанцев в национально-де-
мократическом движении [Abadian 1376; Pişəvəri 1377].

В этих условиях шахское правительство под предлогом ведения переговоров при-
гласило Саттархана в Тегеран, имея целью, прежде всего, удалить его и близких со-
ратников от центра революции – Тебриза. Приняв предложение, Саттархан в сопро-
вождении 300 всадников 14 апреля 1910 года вступил в Тегеран. В Тегеране десятки 
тысяч людей вышли ему навстречу, скандировали лозунги на тюркском и персид-
ском языке, совершали на пути его следования жертвоприношения. Много лет 
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спустя, вспоминая эти события в своей речи на могиле Саттархана, С. Дж. Пише-
вари так описывал их: “В тот день Тегеран украсил себя как кокетливая невеста и 
покорительница сердец, которая c нетерпением ждала своего любимого жениха… 
Тегеран, торжественно встречая Саттархана, хотел привести его к смерти” [Pişəvəri 
1965, 319].

Чуть позже юный Ахмед-шах отдал приказ о разоружении и аресте расположив-
шихся в Тегеране, в парке Атабек (парк был назван в честь реакционера, убитого 
Аббасагой), Саттархана и его соратников, для чего парк был окружен казачьей бри-
гадой. Однако в тот момент Саттархан вместе со своими малочисленными соратни-
ками предпочел умереть сражаясь, чем сдаться. Возглавляемые армянским дашна-
ком Ефремом казачьи отряды, наконец, ранили Саттархана, а его соратники были 
или убиты, или раненными взяты в плен. Боясь казни Саттархана, шахский режим 
держал его под домашним арестом. Тяжело раненный Саттархан умер 9 ноября 
1914 года и был похоронен во дворе мечети шаха Абдульазима. Автору этих строк, 
являвшемуся советником Посольства Азербайджанской Республики в Иране, по-
счастливилось принять активное участие в проходивших в ноябре 1999 года в Теге-
ране мероприятиях, посвященных 85-й годовщине со дня смерти Саттархана, в под-
готовке и установке надгробного памятника народному герою.

В рассматриваемой работе Т. Атабеки хотя и освещается роль Азербайджана и 
Тебриза в общественно-политической истории Ирана, однако в ней практически не 
находит отражения решающая роль Саттархана и его соратников по борьбе в дви-
жении Машрута. В то время как в документах и материалах того времени, в перио-
дической печати Ирана, России и Европы его справедливо превозносили как героя-
спасителя движения за Конституцию в Иране.

В конце хотелось бы отметить, что Т. Атабеки при обращении к древней исто-
рии, особенно к вопросу о корнях азербайджанских тюрок, о формировании их 
языка, при оценке национальной принадлежности, исследовании вопроса истори-
ческой географии Азербайджана не сумел далеко уйти от концепции шахского пе-
риода, допустив ряд ненаучных и субъективных суждений, с которыми никак нельзя 
согласиться. Но, несмотря на это, в остальных частях книги заслуживает высокой 
оценки умение автора на основе первоисточников преподнести читателям историю 
национально-демократического движения и создания в Южном Азербайджане 
правительств Шейха Мухаммеда Хиябани в 1920 году и Сеида Джафара Пишевари 
в 1945–1946 гг.
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Індуїстсько-буддІйський синкретизм
у середньовІчному І ранньомодерному непалІ

(стела середини XVIII ст.
про відновлення ступи сваямбхунатх)

Славнозвісна Велика ступа, як вона часто називається в джерелах, велична ступа 
Сваямбхунатх (“самопроявлена”) в Непалі, що розташована на околицях Кат-

манду, надзвичайна за своїм значенням у традиційній непальській культурі, релігії, 
міфології. Сваямбху Чайт’я1 (caitya)2, як її також називають у Непалі, майже архе-
типічне явище в культурі країни: зародження Великої ступи пов’язується і навіть 
передує створенню самої країни – Непальської долини, згідно з непальськими мі-
фами і легендами. І, звісно, ці витоки Непалу переплетені з буддизмом. Непальська 
долина мислилася середньовічними непальцями як священна мандала, а Велика сту-
па була її сакральним центром. Одне з найдавніших релігійних, паломницьких, сак-
рально-географічних і сакрально-політичних центрів, “місць сили”, ступа Сваямбху 
мала важливе значення і для королів Непалу: оберігати ступу (як і інші головні свя-
тині країни) було обов’язком правителя й надавало його владі священної легітим-
ності [див.: Bangdel 2010; Slusser 1982; Gellner 2012]. Важко переоцінити значущість 
цієї ступи для Непалу.

Згідно з буддійською легендою про творення Непалу (Непал мандали (Nepala 
mandala)), в прадавні часи Непальська долина була великим озером, де мешкали і 
панували наги ((naga), змієподібні істоти)3 [History of Nepal 1877, 77–78; Svayambhu 
Purāṇa]. У ту давню епоху у водах озера самовільно виникла (адже вона самоство-
рена) величезна квітка лотоса, що випромінювала самопроявлене світло (svayamb-
hujyotirupa). Невидимою субстанцією, яка кружляла навколо, була богиня Гухешва-
рі (Guhyesvari, тобто дослівно “таємнича володарка”) [History of Nepal 1877, 77]. 
“Отримавши даршан (darsana) від прославленого Сваямбху у формі світла і Гухеш-
варі…” – продовжує текст хроніки [History of Nepal 1877, 77–78; Svayambhu Purāṇa]. 
Пізніше до квітки лотоса вирушили в паломництво сім (смертних) будд минулого. 
Будда Віпаш’їн посадив тут сім’я лотоса, з якого “народився” Вічний будда у формі 
п’яти кольорових променів світла (їх також асоціюють з п’ятьма буддами-перемож-
цями (pancabuddha, panchajina – букв. “п’ять переможців”). Створив же Непал ман-
далу бодхісаттва мудрості Манджушрі, який, прямуючи із землі Махачін (Ma-
hachin), або Китаю, побачив прекрасну квітку лотоса і надприродне світло, розрубав 
гори й, випустивши воду, заснував ступу Сваямхунатх і декілька тіртха (tirtha)4 в 
долині [Bangdel 2010, 55–57; Dowman, Bubriski 1995, 24–29]. Так була і заснована, і 
залюднена великим бодхісаттвою країна Непал, якій судилося стати “землею, де 
Велике вчення розквітне”, – це було частиною пророцтва [History of Nepal 1877, 
77–78; Svayambhu Purāṇa]. Буддійський текст XV ст. “Сваямбху Пурана” (Svayamb-
hu Purana) підкреслює, що Непал як священна буддійська земля виник цілком само-
стійно, ведучи початок священної мандали від найдавніших часів.

Дослідники вважають, що текст “Сваямбху Пурана” сформувався протягом XIV–
XV ст.; його створення було пов’язане з переосмисленням місця Непалу як буддій-
ської країни після занепаду вчення в Індії і реформами непальського буддизму саме 
у XV ст. [див.: Shakya… 2009, 96; Rospatt 2009, 33–91]. Там же описано основні 
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тіртха та пітха (pitha), священні місця, місця паломництва (як правило, спільні як 
для буддистів, так і індуїстів; непальська дослідниця Д. Бангдел припускає, що за 
цими “індуїстсько-буддійськими святинями” стоять ще архаїчніші місця сили і до-
буддійська релігія) [Bangdel 2011, 59].

Для Непалу подібне накладання не випадкове. Протягом століть буддизм і ін-
дуїзм, зокрема шиваїзм5, співіснували, взаємовпливали і пристосовувалися один до 
одного. Для цього використовувалися різноманітні стратегії. У кожен період кон-
тактів двох великих традицій вони “діяли” по-різному, вдаючись до того чи іншого 
підходу: переймаючи досвід, релігійні образи і метафізичні й “простіші” уявлення 
обох релігій та їхніх божеств і культів (звідси декілька “паралельних” або “спіль-
них” божеств у ваджраяні і шиваїтів у Непалі тощо). Створюючи неконфліктний 
простір для мирного конкурування, вони просувалися до мети – збереження та роз-
ширення свого впливу в країні. Ж. Тоффен, французький культурний антрополог та 
історик, називає цю взаємодію “конкуруючим синкретизмом”, що є, на нашу думку, 
найбільш об’ємною і влучною оцінкою цього процесу [Toffin 2008, 145–180; див. 
також: Gellner 2012, 319–336].

Появу самої будівлі ступи Сваямбхунатх історики датують по-різному. Хоча на-
півлегендарна історія говорить про відвідини святині імператором Ашокою, будів-
ництво храму відбулося пізніше. Що можна з впевненістю сказати, з часів династії 
Ліччхаві в середньовічних хроніках про Сваямбху-ступу згадують дедалі частіше. 
Середньовічна хроніка Непалвамшавалі (Nepalavamsavali) – “Хроніки Непалу” на-
дає честь засновника Великої ступи королю Врісадеві, одному з перших представ-
ників династії Ліччхаві (правив у IV–V ст.) [див.: Nepalvamsavali 1985, 96].

Історики, однак, припускають, що ступа могла бути заснована й раніше, король 
же був ініціатором однієї з капітальних реконструкцій споруди (хроніки іноді нази-
вають різних королів як головних будівничих ступи, але, власне, в легенді про боже-
ственне походження ступи від Манджушрі не сумнівався ніхто з давніх хроністів). 
За легендою важко роздивитися справжній час виникнення святині, але зрозумілою 
стає важливість храму як сакрально-географічного топосу ще в перші століття не-
пальської державності. Археологічні дослідження підтверджують припущення про 
ліччхавійське походження основної будівлі, однак це не виключає, що ступа не іс-
нувала раніше просто у вигляді насипу, в найбільш архаїчній своїй формі.

Сваямбхунатх є одним із центральних релігійних центрів, місць сили. Святиня 
здатна давати владу та легітимізує правителя. У хроніці є такий епізод: славнозвіс-
ному могутньому королю Манадеві, нащадку Врісадеви, Сваямбху-ступа з’явилася 
у видінні. І саме після цього, а також принесення дарів від короля хроніка ніби про-
довжує логічну лінію: “І він став володарем Непалу” [див.: Nepalvamsavali 1985, 
96–97]. Можна припустити, що ступа і право бути королем тут ніби пов’язуються. 
Власне, за логікою непальських середньовічних та традиційних уявлень, право ко-
роля володіти землею і “відносини” його з головними божествами королівства та 
їхніми храмами також перепліталися в єдину картину сакрально-політичної моделі. 
Хоч і символічні такі дії правителя, як вшанування божеств, участь у багатьох ри-
туалах, підношення дарів (dana) (в тому числі, безумовно, земельних пожалувань і 
створення таких храмових наділів володінь гутхі (guthi)6 – розподіл, безперечно, 
був першочерговим і формально ексклюзивним), але вони є значущі в реаліях се-
редньовічного і ранньомодерного Непалу.

У пізніші часи Сваямбху-ступа, що лишалася незмінним об’єктом донацій коро-
лівських і пожертв віруючих буддистів з Непалу і різних країн, неодноразово ре-
монтувалася і перебудовувалася, прикрашалася, обростала різноманітними малень-
кими чайт’ями, святилищами та пагодами, споруджувалися нові монастирі поряд. 
Ще в середні віки монастир, що існував при храмі, був центром буддійської вче-
ності. Пізніше їх стало декілька, і з часом особливу роль у житті храму на горі 
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Манджушрі почали відігравати тибетські буддисти. У VII столітті, за короля Амшу-
вармана, тут вчив і практикував ачарія Шантікара, великий тибетський тантрик Пад-
масамбхава також здійснив паломництво до ступи і деякий час жив у монастирі при 
ній. Окрім індійських і тибетських паломників, при ступі жили відомі вчені мужі 
цих країн. Після розорення Наланди, гонінь і переслідувань буддистів в Індії Непал і 
Велика ступа стали місцями, де вони знайшли порятунок і притулок та можливість 
продовжувати свою справу. Серед цих емігрантів з Індії були відомі ачарії і пандити 
епохи Середньовіччя. Вони значно збагатили непальську буддійську традицію, зміц-
нили тут інтелектуальний простір. Так зберігалося вчення, передавалися, перепису-
валися, коментувалися давні тексти; створювалися нові буддійські трактати видат-
ними пандитами. Їхній вплив, безумовно, торкнувся й розвитку священних текстів. 
Значимість ступи для тибетців із часом зросла, вона фактично стала однією з най-
важливіших тибетських святинь у Непалі, центром тибетського паломницького кола 
в Непальській долині. Велика кількість тибетських монахів проживали при ступі 
Сваямбхунатх. Саме тому протягом декількох століть монастир на горі Манджушрі 
перебував під особливою опікою лам з Тибету, отримував численні дари від тибетців 
[див.: Bangdel 2010; Dowman, Bubriski 1995]. Королі Малла, у свою чергу, дуже при-
хильно ставилися до високих тибетських лам і тибетських паломників, “тибетської 
ойкумени” в Гімалаях. З 1673 року згідно з наказом князя Катманду Пратапа Малла 
(1641–1674) “опікунами” ступи призначалися високі бутанські лами [Lewis 1995, 
63–67]. Особливо тибетських і бутанських лам шанували князі Катманду: як захис-
ники дхарми, вони підтримували не тільки непальську сангху (samgha), а й тибет-
ську гілку буддамарга7 (як слушно пише Т. Люіс, таке ставлення було продовженням 
практики давньоіндійської монархії, коли в політиці релігійній всі основні важливі 
традиції, релігійні течії знаходили підтримку з боку правителя) [Lewis 1995]. До 
того ж саме в Катманду князівський двір підкреслено вірив у надзвичайні здібності 
високих лам, у їхній релігійний авторитет і могутність. Гарні стосунки з високими 
ламами і тибетськими буддистами були і способом підтримки політичних стосунків 
із Тибетом і “тибетською ойкуменою” в Гімалаях.

Про участь одного з високих ієрархів тибетської сангхи у відновленні ступи (ра-
зом із князями і непальською сангхою) й розповідає важливий непальський доку-
мент XVIII століття – висічена на камені патра (patra), або стела, текст якої наво-
диться у вищезгаданій “Історії Непалу”8 [див.: Inscription… 1877, 229–231]. Звісно, 
цей документ не лише представляє хоч і невеликий, але цінний для науки зріз істо-
рії великої буддійської святині Непалу, її важливість для буддизму як непальського, 
так і тибетського, ілюструє життя буддійської громади і зв’язки непальських буд-
дистів (представників непальської ваджраяни) з тибетськими послідовниками. Він 
є важливим джерелом для розуміння і політичних процесів у країні, а також історії 
уявлень Непалу в епоху кінця Середньовіччя – початку Нового часу. Окрім того, 
стела з монастиря Сваямбхунатха дає достатньо інформації для аналізу традиційно-
го непальського релігійного синкретизму в контексті історії.

Справді, в Непалі, де протягом століть в основному мирно співіснували дві вели-
ких традиції, їхня взаємодія часом набувала цікавих рис. Напруженість у відносинах 
між представниками релігій виникла в певні періоди історії, але фактично ці супе-
речності ніколи не виходили за межі мирного протистояння. Доволі часто адепти 
двох течій шукали спільну мову, обирали “діалог”. Ймовірно, таке м’яке, компроміс-
не вирішення конфліктів притаманне самій непальській культурі, але відбувалося це 
не без підтримки сильних світу цього – королів і знаті [див.: Gellner 2012, 106–133]9. 
Безумовно, взаємодія приводила до взаємозбагачення, взаємовпливів, включення 
різних елементів з обох релігій до власних традицій, до своєрідного синкретизму10. 

Починаючи з династії Ліччхаві, усі династії Непалу були проіндуськими (умов-
но їх розділяють хронологічно так: Ліччхаві (IV–IX ст.), Тхакурі (IX–XII ст.), Малла 
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(1200–1768–69), Шах (з 1768)). Королі, хоч часом і формально, були індуїстами, як і 
їхній двір. Звичайно, вони брали участь у численних ритуалах і непальської вадж-
раяни, шанували божеств індуїстського пантеону часто на рівні з бодхісаттвами, 
великими буддами і локешварами Непалу. Королі доби Середньовіччя були і захис-
никами, і донаторами не тільки шиваїтських храмів, а й буддійських, засновували 
нові монастирі – віхари (неп. Bihara, від санскр. віхара (vihara)), робили великі по-
жертви для сангхи, адже, як розповідає одна із середньовічних хронік, “Непал – це 
країна, де і шиваїти практикують буддизм”. Були буддисти і наближеними до двору 
(за часів Малла існувала посада головного буддійського ачарія королівства – радж-
губхаджу (rajgubhaju), подібна до раджгуру – індуїста при особі монарха). Окрім 
аристократії, що сповідувала індуїзм (це, правда, не виключає, що вони могли за-
прошувати і буддійських монахів для здійснення деяких важливих ритуалів), були і 
знатні прадхани-буддисти (“буддійські” чхетрі (тобто кшатрії)). Ймовірно, вплив і 
престиж буддизму до ранніх Малла включно був дуже сильним. Важливість буд-
дизму протягом віків відчувалась у багатьох сферах життя, в тому числі і в держав-
ній ідеології. Буддисти складали значну частину підданих короля [див.: Gellner 
2012; Lewis 1995; Tuladhar-Douglas 2006; Lewis 2000]. Для легітимізації правителі 
зверталися і до буддійських божеств та буддійського священства: баджрачар’я (baj-
racarya) (від санскр. ваджрачар’я (Vajracarya), тобто “вчитель ваджри”) і шак’я 
(Sakya)11, що були традиційними священиками для більшості населення Непал ман-
дали. Буддійські фестивалі відігравали важливу культурну, політико-релігійну роль, 
були свого роду способом осягненням власного простору держави-мандали (на-
приклад, фестиваль Карунамаї – Маччхендранатха (Karunamaya, Macchendranath) 
(Авалокітешвари)) [Slusser 1982].

Отже, якщо звернути увагу на текст стели зі Сваямбхунатху, то можна побачити, 
що він переповнений релігійними образами, які могли б правити чудовими ілю-
страціями традиційного синкретизму в Непалі. Так, у документі, що присвячений 
відновленню давньої ступи, поряд із буддійськими божествами проявляються бо-
жества індуського пантеону, більше того, вони взаємодіють із божествами будда-
маргі. Вони виступають як такі, що навіть пов’язані із Великою ступою і з’явилися, 
щоб вшанувати цю центральну “твердиню” сакральної країни-мандали, якою мис-
лилася Непальська долина, Непал мандала12 [Inscription… 1877, 229–231].

Ось як проявляються ці божества в тексті: “…Сваямху Чайт’ї в Непалі, що за-
вжди оточена потоками людей і освітлена смарагдами, які сяють на головах Брахми, 
Вішну, Махешвари, Індри та інших богів і локпал (від санскр. локапала), що постій-
но схиляються і піднімають голови свої, випромінюючи різнобарвне, строкате світло 
навколо” [Inscription… 1877, 229–230]. Отже, і локпали, і такі визначні божества, 
шановані усіма (в непальській традиції ваджраяни (так званого неварського буддиз-
му)), та індуїстські божества вшановуються теж, але як бодхісаттви. Тут існує пев-
ний паралелізм та “багатосимвольність” божеств, як ці явища непальського синкре-
тизму називає проф. Д. Геллнер; ця паралельність, як правило, проявляється в тому, 
що божества мають принаймні подвійну “приналежність”: буддисти шанують як 
своїх божеств, а індуїсти – як своїх. Наприклад як це відбувається з Вішною Ніл-
кантха (Нілакантха (Nilakantha), тобто від санскр. “синьогорлий”), який для буддис-
тів виступає одним із проявів Авалокітешвари тощо; таких прикладів можна навести 
багато, можна й сказати, що ця “одночасна поліідентичність” божеств – характерна 
риса непальської індуїстсько-буддійської традиції, однак тут зустрічаються і більш 
“чисті” прояви синкретизму в його найголовнішому значенні. Більше того, риси буд-
дизму та індуїзму дуже перемішалися і наклалися за століття співіснування, так що 
побачити так званий інклюзивізм (як пише про це Г. Бюннеман на прикладі Золото-
го віконечка королівського палацу в Лалітпурі, де центральним божеством виступає 
Авалокітешвара (Avalokitesvara), але оточений індуїстськими девами і деві) можна в 
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різних проявах і формах дуже часто на найрізноманітнішому матеріалі [Bühnemann 
2012]. Причому до подібних стратегій вдавалися обидві великі традиції.

Тут, у тексті на стелі, найвизначніші індуїстські божества патронують Ступу, вели-
ку святиню буддамаргі, в той же час вшановують її як адепти, прославляють. У цьо-
му можна розгледіти особливе взаємовизнання і “взаємоствердження”. Дві великих 
традиції шанують одна одну і виступають у певному єдиному спрямуванні13.

Звісно, все ж індуїзм займав у часи Малла і Шах особливе, привілейоване стано-
вище. Династії були індуськими, і пріоритетними для них були індуїстські культи, 
щоправда, це не заважало їм бути захисниками дхарми і для послідовників Будди 
та бути покровителями непальської ваджраяни. Саме тому, намагаючись “вписати-
ся” в таку політико-релігійну спрямованість своїх королів, баджрачарія і шак’я 
мали “брати на озброєння” ряд елементів культу та традицій з індуїзму, так само як 
і пристати до варно-кастового суспільства. Мова йде про буддійські касти14, а свя-
щеницькі касти були свого роду “буддійськими брахманами”, закритими і такими, 
що передавалися спадково, тобто тільки син баджрачар’ї, одруженого із донькою 
баджрачар’ї, в найбільш консервативному вигляді системи, міг стати новим вчите-
лем ваджри із правом відправляти усі езотеричні обряди непальського (неварсько-
го) буддизму і бути пурохітом (purohit)15 – для сімей буддистів-мирян, адже шак’ї 
таких прав не мали (шак’ї не проходили тантричний обряд ініціації, традиційно 
пройшовши який учень ставав учителем ваджри). Правда, князі Катманду не були 
однобокими прихильниками тільки однієї течії, буддизм же відігравав свою важли-
ву роль, хоч і після шивамарга16. Саме тому не випадково текст вказує на те, що і 
благодійниками, “небесними донаторами” ступи є головні індуські божества: “Ма-
хадева, Ганапаті і Кумар проявилися у свої справжніх формах. Вони сказали, що ви-
трати на (купівлю) золота та інших необхідних речей належать їм, що вони все 
забезпечать” [Inscription… 1877, 229–231].

Навіть великий бог Вішну теж вирішує допомогти у справі відновлення святині: 
“Вішну, проявившись у формі (вигляді) брахмана прийшов і описав, яка колона [цен-
тральна вісь ступи] необхідна буде (для відновлення ступи)” [Inscription… 1877, 
230]. Цікаво, що в цьому пасажі Вішну проявляється саме у брахмані, – це дуже 
символічний знак. Чисто буддійський акт вводиться в індуський контекст, буддій-
ська ступа ніби наново виринає на “брахманізованому” тлі, оточена індуїстськими 
божествами. Для більш консервативних індуїстів буддизм сприймався як неорто-
доксальна течія в рамках індуїзму або як споріднена з ним гілка. Однак у той же 
час і буддійське вчення тут стверджує себе як могутню релігію, де й найсильніші 
боги індуїзму схиляються перед “трьома дорогоцінностями”.

Цікаво, що подібні релігійні образи знаходимо і в самій хроніці “Історія Непа-
лу”. Так, у легенді про Карунамаю-Маччхендранатха, буддійське божество Авалокі-
тешвару, яку наводить хроніка, великого бодхісаттву з усією шаною під час процесії 
на його честь зустрічають індуїстські боги. Брахма підмітає дорогу перед Авалокі-
тешварою, цитуючи Веди. Вішну трубив у мушлю, а Махадева розливав воду з ка-
лаша (kalasa)17 на дорогу. Сам могутній Індра тримав над головою бодхісаттви 
парасольку18 [див.: History of Nepal 1877, 146]. “У такий спосіб усі боги проявили 
повагу свою, поки несли Ар’явалокітешвару Матс’єндранатха” (Aryavalokitesvara 
Matsyendranatha), – так завершується цей епізод у вамшавалі.

Почувши про те, йдеться в тексті стели, як шанують ступу великі боги – саме 
така наводиться аргументація (адже князі традиційно були адептами брахманів і 
прихильниками індуїстських культів; їхня іштадевата (istadevata, тобто родова бо-
гиня) також мала індуїстську ідентичність19), князь Катманду Джая Пракаш Малла 
(1750–1768) разом із високими ламами став донатором відновлення сфери (сфе-
ричної конструкції – “тіла” ступи) ступи Сваямбхунатх та її внутрішньої колони, 
центральної осі20 [див.: Inscription… 1877, 229–231]. Тринадцятий Кармапа-лама21 
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розпочав роботи, а завершені вони були його учнем і, ймовірно, “опікуном” храму, 
бутанським ієрархом зі школи друкпа. Під керівництвом цих тибетських лам і була 
проведена значна частина робіт. Також, як розповідає документ, у відновленні хра-
му допомогли й непальські буддисти – Шак’ябхікшу (Sakyabhiksu), представники 
традиційного священства неварського буддизму в Катманду, відомі ще просто як 
Шак’я22 [Inscription… 1877, 231].

До підношення дарів з метою відновлення храму доєднався і князь Горкхи Пріт-
хві Нараян Шах [Inscription… 1877, 229–231]. Це було, можливо, його єдине пожа-
лування для визначного буддійського комплексу Сваямбхунатх, але воно було не 
випадковим і мало мотивацію з боку західнонепальського князя (окрім чисто релі-
гійного наміру підтримати дхарму через дари, який теж не можна виключати). Слід 
зазначити, що для князів Непалу того часу підтримання зв’язку з головними боже-
ствами країни було й частиною легітимізації влади правителя, а також його боже-
ственною санкцією на закріплення землі, на право володіти нею фізично і безпосе-
редньо, розподіляючи потім володіння між підданими. Виражатися служіння мало, 
як зазначає англійський культурний антрополог Р. Бургхарт, у дарах і земельних по-
жалуваннях (як правило, релігійних бірта23, що не відчужувались) [див.: Burghart 
1987, 237–270]. Це було політичним обов’язком правителя на сакрально-політико-
географічному рівні та в релігійній сфері. “Високоритуалізовані” монархії навіть 
“схрещували мечі” суперництва, але на полі ритуалу і релігії, переносячи боротьбу 
у сферу ритуально-символічних дій. Політичні амбіції виявлялися у формі супер-
ництва в мистецтві та релігії тощо. М. Слассер наводить приклад, коли суперни-
цтво між князями Малла торкнулося будівництва в усіх трьох князівствах статуй 
князів на колонах навпроти храму династійної деві Таледжу (про цей же епізод, у 
якому йдеться про підкуп майстрів, що мали б зіпсувати статую опонента, розпові-
дає і хроніка “Історія Непалу”) [Slusser 1982, 207; History of Nepal 1877, 167]. Такі 
були реалії непальських “театральних держав” [Toffin 2008, 151–153].

Тож для князя Прітхві Нараяна Шаха також було важливо у свою чергу стати до-
натором ступи. У середині XVIII століття вплив Горкхи на Непальську долину зрос-
тав. Прітхві Нараян таким чином “втручався” у суперництво, сподіваючись, що і 
буддійське центральне божество Непал мандали посприяє йому в його амбіціях (як 
це показує Р. Бургхарт, у непальських уявленнях XVIII століття, та й, звісно, раніше, 
саме божества виступали не тільки тими, хто давав божественну “інвеституру” пра-
вителю, але і саме від їхньої прихильності залежало і право володіння землею). До 
того ж Прітхві Нараян хотів продемонструвати свою повагу і до буддистів долини, 
завоювавши таким чином їхню лояльність. Деякі факти, а також сам стиль князя 
знаходити союзників дають змогу припускати, що із впливовими і багатими купця-
ми з касти уда (удай (uray))24 та туладхар (tuladhar)25 Прітхві Нараян мав певні до-
мовленості і підтримку в часи, коли його війська продовжували штурмувати укріп-
лену самим гірським рельєфом Непальську долину [Lewis 1995, 68]. Ймовірно, князь 
пообіцяв в обмін на лояльність та сприяння йому і його планам права та збереження 
привілеїв і власності касті торгівців князівства Катманду, що в умовах жорсткої 
блокади починали проявляти невдоволення своїм князем Джая Пракашем Мaлла: 
торгівля з Тибетом, яку вони фактично тримали у своїх руках, занепала. Поновити 
її, припинивши блокаду, та встановити стабільність було важливо для уда та інших 
торговельних каст та й, зрештою, для всієї країни. Навіть за автократів Рана торгівля 
з Тибетом продовжувалася, а Рана виступали на підтримку непальської торговельної 
спільноти у Лхасі, захищали інтереси купців у Тибеті (для цього навіть була розв’я-
зана війна з Тибетом у 1855 р., що принесла особливі права для непальської торгівлі 
з цією країною) [Rose 1971, 123]. Очевидно, що підтримка князем Горкхи реставра-
ції Великої ступи мала саме такий політичний намір – виграти лояльність буддистів 
князівства, серед яких високі касти, такі як уда, займали провідне місце. Цікаво, що 
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й після завоювання горкхалі26 долини відносини між кастою уда і королем продов-
жували базуватися на особливій взаємоповазі та лояльності [Lewis 1995].

Текст кам’яної стели про відновлення ступи Сваямбхунатх – яскравий приклад 
непальського синкретизму. Звісно, можна говорити про те, що синкретизм цей час-
то мав різні форми, в тому числі так званого “паралелізму”, що передбачає одночас-
ну ідентифікацію божества у двох (основних у Непалі – індуській і буддійській) або 
більше традиціях, причому в кожній “площині” божество займало своє, притаманне 
тільки цій релігії місце.

Водночас тут же можна побачити і зростання впливу індуїзму. Це теж фіксує до-
кумент. Хоча звернення до індуїстських божеств – явище часте в непальській буд-
дійській традиції, можна розгледіти “маркери” тексту, які відображають рух того 
глибинного процесу санскритизації (індуїзації), що відбувався в країні тривалий 
час, а за часів пізніх Малла і Шах став ще активнішим. 

Необхідно сказати і про непальську толерантність. За нею звісно, ж, стояла дав-
ня традиція індійської монархії, коли раджа підтримує усі основні культи князів-
ства. Компроміс між індуїзмом і буддизмом, який бачимо в тексті, дуже характерний 
для Непалу. Насправді і за ним приховується конкуруючий синкретизм, а звернен-
ня, “запрошення” богів з однієї традиції до іншої, було стратегією власної легітимі-
зації, самоствердження і захисту сангхи.

Релігійні пожалування, дана також особливим чином розкривають свій смисл і 
значення у традиційному Непалі у тексті стели з монастиря Сваямбхунатха. Так 
дана – інструмент і спосіб для досягнення політичних цілей. Але це й окрема полі-
тика у сфері релігійній і ритуально-політичній, що в середньовічному і ранньомо-
дерному Непалі мала неабияке значення. Джерело ілюструє ці реалії політичного 
життя країни, його складових; відображає те, наскільки ритуально-політична, релі-
гійна діяльність монарха важлива для його легітимності і права володіти землею 
усього князівства й, у свою чергу, пов’язана із сакрально-географічними та сакрально-
політичними уявленнями у традиційному Непалі.

1 Чайт’я – тобто ступа.
2 У тексті автор дотримується наближених до непальської вимови і написання. Терміни 

подаються в їхній непальській передачі, навіть якщо є запозиченнями із санскриту та інших 
індоарійських мов, окрім тих випадків, коли вказується саме на використання санскритсько-
го слова. Для їхнього позначення використовується спрощена система передачі латиницею.

3 Про це розповідають і старі хроніки вамшавалі, зокрема Буддійські Вамшавалі (Bud-
dhavamsavali), опубліковані Д. Райтом у 1877 році як “Історія Непалу”, а також священний 
буддійський текст XV ст. “Сваямбху Пурана” (Svayambhu Purana).

4 Тіртха – святе місце або місце паломництва.
5 Необхідно зауважити, що низка дослідників використовує назву “шайвізм” для позна-

чення цієї релігійної течії; автор же використовує старий варіант – “шиваїзм”.
6 Гутхі, традиційне храмове володіння землею в Непалі; однак так само позначалася і 

спільнота, що підтримувала храм і в т. ч. жила на території храмових земель чи поряд; го-
ловним розпорядником землі і головою спільноти був гутхіяр; гутхі, як правило, жалували-
ся храмам королем; у сучасному Непалі деякі гутхі мають більше ніж 1000-літню історію.

7 Буддамарга (неп. Bauddhamarga, Buddhamarga) – дослівно “Шлях Будди”, тобто власне 
непальське найменування буддизму. Buddhadharma також часом використовується для по-
значення вчення Будди. Буддамаргі (buddhamargi) – “ті, що йдуть шляхом Будди”, буддисти. 

8 Копія камінної стели також зберігається в бібліотеці Кембриджського університету 
(Cambridge manuscript add. 1952a, 3b2).

9 Можна провести паралелі з Японією і ситуацією синкретизму-співіснування буддизму 
та сінто [див.: Gellner 2012, 330–335].

10 Звісно, без суперечностей і суперництва не могло обійтися. Вамшавалі описують 
диспути між баджрачарія і брахманами, під час яких кожна сторона намагалася довести 



Індуїстсько-буддійський синкретизм у середньовічному і ранньомодерному Непалі...

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          81

істинність своїх підходів та вчення і громаді, й іншим ачарія, і, що важливо, королю [див.: 
Tuladhar-Douglas 2006]. В “Історії Непалу” підкреслюється, що навіть божества допомагали 
баджрачарія і індуїсти мали йти на хитрощі задля досягнення мети [Tuladhar-Douglas 2006, 
4–10; 118–147]. У деяких канонічних текстах епохи Середніх віків адепти індуїзму значно 
категоричніше висловлювалися про буддистів, вважаючи їх майже єретиками [див.: von 
Rospatt 2009, 33–91]. Буддамаргі мали оборонятися, тим більше індуські культи були динас-
тійними і придворними культами їхніх королів. І все ж жорсткі методи не стали яскравою 
ознакою релігійної історії, більше того, мирне співіснування і взаємоповага також давали 
свої плоди. У часи, коли середньовічна Європа здригалася від релігійних воєн і нетерпи-
мості, в Непалі різні течії, навпаки, співіснували.

11 Баджрачарія також іноді називалися Буддачарія (у Бхактапурі, тобто “вчитель Будди”); 
Шак’ї ж іноді йменували себе Шак’явамша (від санскр. Sakyavamsa “з роду Шак’я”) та Ша-
к’ябхікшу (від санскр. Sakyabhiksu “монах із Шак’їв”), тим самим вказуючи водночас на 
свій зв’язок із давнім чернецтвом Гімалаїв та Індії, а також на походження від сім’ї самого 
Будди Шак’ямуні.

12 Про це чудово пише американський культурний антрополог і мистецтвознавець Мері 
Слассер, вона зазначає і центральність, і символізм у сакрально-географічному просторі 
мандали ступи Сваямбху [Slusser 1982].

13 З приводу синкретизму і синтетизму в непальській індо-буддійській традиції див. та-
кож: [Lewis 1995; Gellner 2012; Lienhard 1978]. Власне, шведський дослідник австрійського 
походження З. Ліенхард запропонував сам термін “синтетизм” у цьому контексті.

14 У непальській ваджраяні ще в середні віки був прийнятий кастовий поділ. Касти роз-
ділені на паралельно існуючі буддійські та індуські касти.

15 Пурохітами були і є баджрачарія, сімейні священики-наставники непальських буд-
дистів.

16 Індуїсти в Непалі переважно називали себе “шивамаргі” (Sivamargi) – “ті, що йдуть 
шляхом Шиви”.

17 Калаша – священний сосуд; використовувався у ритуалах; міг бути вмістилищем бо-
жества.

18 Парасолька в країнах Південної і Південно-Східної Азії – ознака влади, як правило, 
монаршої. Тут можна додати й те, що в уявленнях багатьох країн регіону саме Авалокітеш-
вара мав асоціації з королівською владою. 

19 Щоправда, в Деві Таледжу, династійної богині королів Малла (а потім і Шах) була й 
буддійська “ідентичність”. Для буддистів вона проявлялася як Ваджрадеві. Таледжу уособ-
лює і жива богиня Кумарі, яка традиційно обирається серед сангхи. Власне, про буддій-
ський (і добуддійський) бекграунд королівської деві пише російський непаліст О. Іванов 
[Иванов 2000, 34–54]. У культі Кумарі також можна побачити специфічний непальський 
синкретизм.

20 Яшті (yasti, yashti; від санскр. yasti “вісь, опора, колона”) – центральна дерев’яна коло-
на (балка), що була важливою частиною ступи типу дхармадхату (dharmadhatu); на яшті 
ступи Сваямбху вирізьблювалися 12 священних складів мантри Манджушрі, знання яких 
було подароване самим бодхісаттвою мудрості пандиту Дхармашрімітрі після практик і 
вивчення тексту Намасамгіті. Манджушрі ж, як вже зазначалося раніше, вважався заснов-
ником і будівничим самої ступи, як і країни.

21 Мається на увазі лама Дудул Дордже (1733–1797).
22 Проаналізувавши низку документів, британський дослідник Д. Геллнер пише, що тра-

диційно саме у князівстві Катманду представники касти шак’я, зараз і пізніше більше відо-
мі саме за таким ім’ям, називалися Шак’ябхікшу, в той час як у Лалітпурі Шак’явамша було 
більше поширеною самоназвою непальських монахів [Gellner 1996, 146].

23 Бірта – безумовне тримання землі, на відміну від джагіру, умовного, тимчасового за 
умови служби.

24 Уда (від санскр. Upasaka) – традиційна буддійська каста мирян. Відомі торгівці, част-
ково майстри і ремісники; активні донатори буддійських віхар.

25 Звісно, до цієї касти торгівців-буддистів Катманду входила ще низка субкаст, кожна ві-
дома під своїм іменем.

26 Горкхалі (gorkhali, gorkhale) – еліта князівства Горкха, звідки походила нова династія 
Шах (із 1768 р.).
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О ПРОЕКТЕ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

ХРИСТИАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
(первая половина 1780-х гг.)

Как известно, со времен Петра I Россия нацеливалась на захват Южного Кавка-
за, и в первую очередь Азербайджана. В 1722 г. российский царь, воспользо-

вавшись плачевным состоянием Сефевидской державы, со стотысячной армией вы-
ступил в поход и даже без боя занял г. Дербенд. После семидневного отдыха Петр 
продолжил свое движение в сторону Баку [Мустафазаде 1993, 480]. Однако по неко-
торым причинам (в результате крушения кораблей, перевозивших муку для армии, 
запасы хлеба были на исходе; длительный и утомительный поход и несносная жара 
стали причиной массового падения лошадей; участились случаи заболеваний среди 
солдат, не сумевших привыкнуть к новому климату; резкая реакция османского дво-
ра в связи с походом российской армии и т. д.) российский император был вынужден 
оставить малочисленный гарнизон и вернуться с основными силами армии в Рос-
сию [Мустафазаде 1993, 49]. Впоследствии путем отправки военно-морских экспе-
диций были заняты Решт и Баку с прилегающими территориями. Таким образом, 
узкая прикаспийская полоса от р. Сулака до Решта оказалась в руках России.

Однако начиная с 1726 г. благодаря неутомимой деятельности Надира Афшара 
Сефевидское государство снова возрождается, и Россия вынуждена уступить ново-
приобретенные прикаспийские области. Надир не только восстановил границы Се-
февидского государства, но и значительно расширил их, превратив в империю, а сам 
в 1736 г. взошел на трон и основал Афшарскую династию. Однако в ночь с 19-го на 
20 июня 1747 г. он был убит своими придворными.

После убийства Надир-шаха его огромная империя распалась и на территории 
Азербайджана образовалось около 20 независимых и зависимых мелких государств-
ханств, среди которых сильными были Губинское, Гарабагское, Шекинское, Урмий-
ское ханства. Политическая раздробленность создавала благоприятную почву для 
захвата страны большими державами. Особенно усердствовала в этом отношении 
Россия.

Как известно, в 50-х – нач. 60-х гг. XVIII в. Россия участвовала в Семилетней 
войне и потому не имела возможности проведения активной политики на Южном 
Кавказе. С середины 60-х гг. российское правительство основное свое внимание 
уделяло вопросу выхода к Черному морю, ради чего вело войну с Османской импе-
рией в 1768–1774 гг. После заключения выгодного для России Кючюк-Кайнарджий-
ского договора, дающего право выхода России к Черному морю, руки России были 
развязаны и она уже могла активно действовать и в Прикаспийском регионе. В 
1775 году, воспользовавшись просьбой Фатали-хана Губинского о помощи в борьбе 
против кайтагского правителя Амир-Хамзы, российский военный отряд под коман-
дованием генерала де Медема вошел в Дербенд. Однако пребывание российского 
военного отряда в этом наиважнейшем геостратегическом пункте вызвало негодо-
вание западноевропейских держав и Османской империи. Россия вынуждена была 
вывести свои войска из Дербенда [Mustafazadə 2013, 111]. Екатерина II по этому по-
воду писала, что если Россия захочет расширить свои границы от Кизляра в сторону 
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Ирана, тогда и османское правительство, являвшееся соседом Ирана, будет дей-
ствовать подобным образом и займет иранские территории поблизости [Сборник... 
1911, 473]. Международная обстановка не позволяет продвижение российских войск 
на Кавказе. Это поднимает горские народы против России, вызывает у Ирана и Тур-
ции сомнения в отношении России [Сборник... 1911, 435–436]. По нашему мнению, 
российское правительство вынуждено было ограничить свои военные действия в 
Кавказском регионе не только из-за нежелания обострения международной обста-
новки, но и из-за бушующего в то время крестьянского восстания во главе с Еме-
льяном Пугачевым.

С начала 80-х гг. XVIII в. “восточный вопрос” занимает важное место во внеш-
ней политике России. На повестку дня выходит политическая программа под назва-
нием “Греческий проект”. Этот проект предусматривал создание из территорий 
Османской империи Молдавии, Валахии и Бессарабии нового христианского госу-
дарства – Дакия, а при благоприятных обстоятельствах – и восстановление Грече-
ской империи, Византии, с возведением на византийский престол внука императри-
цы, Великого князя Константина [Иоаннисян 1947, 12] (следует отметить, что как 
раз в связи с этим проектом внук Екатерины был назван в честь первого и послед-
него византийских императоров; ему наняли гречанку-няню, его стали обучать гре-
ческому языку).

В продвижении России в Кавказском регионе играли важную роль и проживаю-
щие в регионе армяне и христиане албанского происхождения. Центром армянско-
го национализма являлся Эчмиадзинский католикосат, который, кстати, в 1441 г. 
падишахом Каракоюнлу Джахан-шахом был переведен из Киликии в село Валар-
шапат и впоследствии получил название Учкилсе, или Учмиадзин, Ечмиадзин. Уч-
миадзинские католикосы имели не только религиозную, но также и определенную 
политическую власть. Во второй половине XVIII века в составе Азербайджанского 
Гарабагского ханства находились пять наследственных крупных феодальных владе-
ний христиан албанского происхождения (Дизаг, Чилабюрд, Талыш (Гюлистан), 
Хачын, Варанда). Гарабагские христиане имели и свою отдельную церковную орга-
низацию, возглавляемую албанским католикосом. Местопребыванием католикоса 
был Ганзасарский монастырь, находившийся на территории Хачынского меликства.

В рассматриваемый период в некоторых странах, в том числе в России и Индии, 
существовали колонии армян. Армянская колония в Индии очень скоро разбогатела 
и стала мечтать о создании отдельного армянского государства на Южном Кавказе. 
Родившийся в Иране, получивший образование в Калькутте и Лондоне, армянин 
Иосиф Эмин прибыл в Россию и в 60-е гг. XVIII в. осуществлял деятельность по 
созданию армянского государства [Иоаннисян 1945, 136]. Армянские богачи России 
тоже стали лелеять мечту создания армянского государства. В 1764 году армянин 
Сарафов с согласия других армянских богачей представил Российской коллегии 
иностранных дел предложение, предусматривающее создание под протекторатом 
России армянского государства [Иоаннисян 1947, 19].

Российские армяне играли роль посредников между гарабагскими меликами и 
российским правительством. Российская дипломатия для достижения своих поли-
тических целей на Южном Кавказе использовала их как своих агентов. Одной из 
влиятельных армянских семей в России была семья Лазаревых, сумевшая в 1776 г. 
получить дворянский титул. Она добилась построения армянской церкви в Москве 
[Иоаннисян 1947, 20]. Другим активным армянским деятелем в России являлся на-
значенный в 1775 г. главой армянской епархии в России Иосиф Аргутинский [Иоан-
нисян 1947, 19–21].

Когда в 1780 году российские правительственные чины впервые поставили на 
повестку дня “армянский вопрос”, начались переговоры именно с Иваном Лаза-
ревым и Иваном Аргутинским. В начале 1780 г. этих двух армян пригласили для 
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обсуждения “важных и секретных государственных дел”. Князь Г. Потемкин 3 янва-
ря, пригласив Аргутинского и Лазарева к себе, попросил их дать сведения про армян 
и грузинского царя. Лазарев и Аргутинский настойчиво попросили князя о созда-
нии армянского государства со столицей г. Иреваном. Г. Потемкин ответил, что эта 
просьба может быть удовлетворена, если католикос и знатные армяне обратятся с 
надлежащим ходатайством к российскому правительству [Иоаннисян 1947, 22].

Среди бумаг А. Суворова, хранившихся в Архиве Российской академии наук, 
есть документ “Нота господина Лазарева” [Петербургский филиал Архива РАН (да-
лее – ПФАРАН), ф. 3, оп. 34, д. 14, л. 14]. Это представленная в январе 1780 г. Су-
ворову копия информации. В документе говорится, что хотя уже несколько веков 
“Армения” лишена государственности, при отправке Россией 2–3 тысячного воен-
ного отряда армяне могут упрочиться в Дербенде и далее захватить Шамахы и Гян-
джу и, естественно, Гарабаг, Иреван, и, таким образом, создастся армянское госу-
дарство. Армянская нация может взять на себя обязательство, что вечно будет 
признательна России. Впоследствии торговля России с Ираном принесет ей мил-
лионные доходы [Иоаннисян 1947, 23–24].

Как видно, Лазарев мечтал о создании армянского государства под протектора-
том России за счет территорий азербайджанских ханств.

Когда 18 февраля 1780 г. проводилось открытие армянской церкви, названной в 
честь Екатерины II, Аргутинский в своем выступлении, сделав краткий экскурс в 
прошлое, заявил, что в “свое время Бог внушил Петру Великому мысль об осво-
бождении армян”. Хотя намерение Петра освободить армян и создать для них госу-
дарство не осуществилось, Бог в лице Екатерины дал ему достойного наследника. 
Аргутинский молился о здоровье императрицы и ее придворных и попросил их 
оказать армянскому народу “любовь, снисхождение и заботу” [Иоаннисян 1947, 
23–24].

Обращение армянских лидеров совпало с намерением российского двора акти-
визировать экспансионистскую политику на Южном Кавказе. 11 января 1780 г. 
князь Потемкин дал следующий секретный указ-ордер ген. А. Суворову: “Часто по-
вторяемые дерзости ханов, владеющих по берегам Каспийского моря, решили на-
конец Ее императорское величество усмирить оных силою своего победоносного 
оружия… ваше превосходительство имеете быть предводителем назначенного для 
сего войска… Полную инструкцию ваше превосходительство получите немедлен-
но” [Рукописный отдел... л. 18–19, 231].

24 января Суворов отправился из Москвы в Астрахань и стал готовиться к похо-
ду на юг [Суворов 1951, 164]. Однако планируемый поход в 1780 г. не состоялся и 
был отложен на следующий год. А в 1781 г. вместо большого похода была осущест-
влена военно-морская экспедиция во главе с графом Войновичем.

Осенью 1782 г. российское правительство пришло к заключению, что пора осно-
вательно решать “персидские дела”. Для укрепления своих позиций на Южном 
Кавказе и на берегах Каспия планировалось не только прибрать к рукам прикаспий-
ские области, но и одновременно взять под покровительство Грузинское царство и 
создать новое христианское государство Армению, превратив ее в форпост России.

В это время “восточная проблема” приобретает особую актуальность для Рос-
сии. Заключившая союз с Австрией в мае 1781 г. Екатерина II считала, что можно 
не только разрешить вопрос о Крыме, но и создались благоприятные предпосылки 
для претворения в жизнь более обширных планов [Иоаннисян 1947, 38]. В знаме-
нитом меморандуме Безбородко нашел свое окончательное оформление “греческий 
проект” [Жигарев 1986, 203–227].

Как известно, в то время все кавказские и иранские дела были в ведении князя 
Г. Потемкина. Его племянник генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин был на-
значен его полномочным представителем по кавказским делам и командующим 
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войсками на Кавказской линии. П. Потемкину было поручено подготовить новый 
поход на Южный Кавказ и Иран, чтобы осуществить планы относительно грузин и 
армян. 4 ноября 1782 г. он прибыл в свой штаб в г. Георгиевск [Маркова 1966, 161]. 
6 апреля 1783 г. Г. А. Потемкин писал П. Потемкину, чтобы тот уделял внимание 
упрочению связей с Ираклием, шушинского хана следует низвергнуть и под про-
текторатом России создать независимое армянское государство в Гарабаге [Марко-
ва 1966, 161].

Сделав отступление, отметим, что в XVIII–XIX вв. одним из методов осущест-
вления завоевательной политики российского государства было создание сначала 
на какой-нибудь территории зависимого от себя марионеточного государственного 
образования, а затем присоединение этой территории к себе.

Одним из дел, которым занимался П. Потемкин, являлся т. н. “армянский во-
прос”. Потемкин отправил в Гарабаг Г. Караханова, поручив ему разузнать, есть ли 
на Гарабаге, Гарадаге и в других местах в нужном количестве пшеница, корма, овес 
и др. провиант и есть ли возможность прокормить 50-тысячное войско [Российский 
государственный архив древних актов (далее – РГАДА), ф. 23 (Госархив), оп. 1, 
д. 13, ч. 1, л. 151 об. – 152; Армяно-русские... 1990, 200].

21 декабря 1782 г. Потемкин предъявил письменный запрос прибывшему в Геор-
гиевск И. Аргутинскому: “…сохранили ли армяне… силу духа, нужного для сво-
бодных душ. Склонны ли они свергнуть иго, их утесняющее?” [Иоаннисян 1947, 
40]. И. Аргутинский не только собрал и представил нужную информацию П. По-
темкину, более того, он подготовил проект “русско-армянского договора” из восем-
надцати статей. Этот документ носил характер предложений, рекомендаций и 
утопий о политическом строе будущей “Армении”. Аргутинский предлагал, чтобы 
“Армения” была зависимой от российского государства и чтобы здесь содержался 
российский отряд под командованием одного генерала. Взамен “Армения” должна 
была платить России дань, в случае необходимости оказать помощь. Императрица 
вправе на армянский престол посадить одного армянина или кого-то из своих близ-
ких. Столицей государства мог быть выбран Вагаршапат, или Ани, или же какой-то 
другой город в равнине Арарат, т. е. Агридаг. По мнению Аргутинского, нужно 
было, чтобы в распоряжение “Армении” предоставлен был один порт на Каспий-
ском море. В проекте указывалось, что, поскольку князь Потемкин является благо-
желателем армянского народа, он должен выступить посредником между армянским 
народом и императрицей. Таким образом, как видно на самом деле, И. Аргутинский 
предлагал Г. Потемкину будущий армянский престол [Иоаннисян 1947, 47–49].

Отправленный осенью 1782 г. на Южный Кавказ российский эмиссар Е. Рейнегс 
писал из Тифлиса Г. Потемкину, что ханы «опасаются России, турки слабы, потому 
судьба “Адербидегана” зависит от прибытия русских войск к Ираклию» [РГАДА, 
ф. 23, оп. 1, д. 13, ч. 3, л. 26–27].

Чтобы поднять христианских албанцев, ген. Потемкин отправил в Гарабаг к ме-
ликам агента по имени Мкртыч Геказов. Возвратившись в начале 1783 г., Геказов 
сообщил, что гюлистанский мелик Бейлер убит в стычке с горцами, Абов, а также 
челябюрдский мелик Азам высказали свою готовность служить императрице 
[РГАДА, ф. 23, оп. 1, д. 13, ч. 5, л. 151–152].

П. Потемкин письменно сообщал албанскому католикосу и албанским меликам, 
что в 1783 г. обязательно начнется война с Ираном (то есть нападение на азербайд-
жанские ханства). Потому они должны быть в готовности и ожидать своего осво-
бождения. Албанский католикос, получив эту весть, собрал некоторых меликов в 
главный храм, и они вместе присягнули на кресте и Евангелии помогать Потем-
кину [Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА), 
ф. 52 (Потемкины), оп. 1, д. 170, л. 3–7 об.; Армяно-русские... 1990, 132; Иоанни-
сян 1947, 59].
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В письме от 5 марта 1783 г. католикос Ованес, мелики Абов и Адам сообщали, 
что они с радостью приняли весть о предстоящем походе российских войск и гото-
вы во всем помогать [РГАДА, ф. 23, оп. 1, д. 13, ч. 3, л. 74; Армяно-русские... 1990, 
227–229].

Ген. Потемкин хотел установить связи с эчмиадзинским католикосом Гукасом. 
Однако Гукас под предлогом, что он всего лишь священник и ничего не понимает, 
отказался предоставить Потемкину нужную информацию и туманными фразами 
выразил свою верность и благосклонность русским. Однако по указанию Аргутин-
ского находившийся на службе у Потемкина армянин М. Ваганов при переводе это-
го письма туманные выражения заменил фразой о том, что “весь армянский народ 
ждет похода русских войск” [Иоаннисян 1947, 66–67].

Приняв в 1783 г. Картли-Кахетинское царство под свою протекцию, российское 
правительство активизировало свои действия на Южном Кавказе. Г. Потемкин еще 
6 апреля 1783 г. предписал П. Потемкину: “Шушинского хана Ибрагима свергнуть 
должно, ибо после сего Гарабаг составит армянскую независимую кроме России 
никому область” [Мустафазаде 1993, 154; РГВИА, ф. 52, оп. 2, д. 90, л. 8]. 19 мая 
Г. Потемкин писал Екатерине II, что он, выполняя ее указание, дал распоряжение 
П. Потемкину привлечь гарабагского Ибрагим-хана к подданству. Генерал же в от-
вете писал, что при благоприятных условиях можно низложить Ибрагим-хана и 
находящихся в его подчинении христиан привлечь к правлению, таким образом вы-
полнив данное через князя Потемкина меликам обещание восстановить христиан-
ское государство в Азии [ПФАРАН, ф. 3, оп. 34, д. 14, л. 32].

В своем рапорте от 19 мая 1783 г. Г. Потемкин писал Екатерине II: “Не имев еще 
повеления вашего императорского величества я дал резолюцию генерал-поручику 
Потемкину об Ибрагим хане шушинском, сближающую его к повиновению. Пред-
лежит разсмотрению, чтоб при удобном случае области его, которая составлена из 
народов армянских, дать в правление национальному и чрез то возобновить в Азии 
христианское государство, сходственное высочайшим вашей императорского вели-
чества обещаниям, данным чрез меня армянским меликам” [РГВИА, ф. 52, оп. 2, 
д. 32, л. 1 об. – 2, с. 241].

В письме, написанном в январе 1784 г., П. Потемкин спрашивал Г. Потемкина, 
когда Гарабаг и Гарадаг станут самостоятельными, какую власть там нужно соз-
дать, будут ли г. Иреван и одноименная область составлять государство “Армению” 
или же передать их в управление грузинского царя [РГАДА, ф. 23, оп. 1, д. 13, ч. 8, 
л. 417–418; Иоаннисян 1947, 183, 286]. 

Следует отметить, что в это же время сильнейший из азербайджанских ханов 
Фатали-хан губинский, уже объединивший Северо-Восточный Азербайджан, стре-
мился присоединить и другие азербайджанские земли и искал поддержку России, 
не зная о ее тайных планах. В мае 1784 г. хан предпринял поход в Ардебиль, а так-
же намеревался посадить на шахский трон находившегося при нем лжепринца 
Аббас-Мирзу.

Однако, понимая далекоидущие планы Фатали-хана, Екатерина II не только не 
поддержала планы создания сильного государства в Азербайджане, но и помешала 
их осуществлению. П. Потемкин получил указание правительства приостановить 
дальнейшее движение губинских войск на юг, помешать присоединению к войскам 
Фатали-хана подкреплений из других ханств. Наряду с этим по указанию Г. По-
темкина было решено натравить на Губинское ханство соседних феодальных вла-
детелей, и прежде всего Ибрагим-хана гарабагского [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 286, 
ч. 4, л. 29].

Такая негативная реакция российского правительства на поход Фатали-хана 
была продиктована его планами в отношении Южного Кавказа и Северного Ирана. 
В своих мемуарах статс-секретарь А. В. Храповицкий писал: “В сундуке отыскал 
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для себя и читал секретный проект князя Потемкина-Таврического, чтобы, вос-
пользуясь персидскими неустройствами, занять Баку и Дербент и присоединяя 
Гиляна назвать Албаниею для будущего наследия великого князя Константина Пав-
ловича” [Памятные записки... 1862, 37].

Поход российских войск был назначен на весну 1783 г., а затем перенесен на 
следующий год. По разработанному плану российские войска должны были начать 
наступление как по западному берегу Каспийского моря – от Дербенда до Энзели, – 
так и со стороны Грузии – на Гарабагское, Гарадагское и Иреванское ханства [Аб-
дуллаев 1958, 125–426]. Но из-за сложившейся в то время ситуации в Центральном 
Иране российские власти решили добиться своих целей дипломатическим путем. 
Дело в том, что весной 1784 г. захвативший власть в Центральном Иране и времен-
но оттеснивший своего противника Ага Мухаммед-хана Гаджара Али Мурад-хан 
исфаганский просил Россию признать его шахом и оказать военную помощь, взамен 
обещая отказаться в пользу России от всех территорий, входивших в 20-х – первой 
половине 30-х годов XVIII века в состав России, а также от Гарабагского, Гарадаг-
ского, Нахчыванского и Иреванского ханств [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 324, с. 172].

Предложения Али Мурад-хана совпадали с интересами российского правитель-
ства и потому были положительно встречены графом Безбородко, который писал 
Екатерине II: “Приуготовляется вашему императорскому величеству слава дать на-
стоящего государя Персии, ограничить ее в переделах, чтобы она была нам полез-
на…” [Абдуллаев 1958, 126] Г. Потемкин сообщал Екатерине II, что, воспользовав-
шись обращением Али Мурад-хана, можно организовать губернию Албания [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1, д. 286, л. 63–64]. В мае того же года Г. Потемкин писал Безбородко, что 
из этого предложения можно извлечь пользу, организовать страну Армению и Алба-
нию, царство Ираклия [РГВИА, ф. 52, оп. 2, д. 32, л. 111–112; Маркова 1966, 188].

Али Мурад-хан отправил своего посланника и через него заявил, что уступает 
России бывшие в 1722–1735 гг. в ее руках прикаспийские области, Гарабагское, Га-
радагское, Нахичеванское и Иреванское ханства [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 324, л. 127].

Для переговоров с Али Мурад-ханом был послан с письмом императрицы и по-
дарками полковник Тамари [Абдуллаев 1958, 126]. В инструкции, выданной 23 сен-
тября 1784 г. Г. Потемкиным Тамари, говорилось, что признание Али Мурад-хана 
шахом не может встретить никаких затруднений, только он не должен предъявлять 
претензии к Грузии и “Армении”. Можно заключить и военный союз с ним. В слу-
чае совместной войны с Османской империей Али Мурад-хан не должен претендо-
вать на Имеретию, Ахалцыхскую область и “Турецкую Армению” [Иоаннисян 1947, 
128–130]. “Чтоб он подался на отступление от всех побережных каспийскаго моря 
провинций, от Армении и от всех тех земель кои у нас пологаются для распростра-
нения царства Карталинского…” [Иоаннисян 1947, 251]. “Но буде Али Мурат хан 
предпологает какое либо для себя завоевание на счет Порты, то из того всемерно 
выключить должно во первых земли царя Имеретинского с его вассалами, второе, 
часть Армении, коя во владении турецком остается и которая натурально к своему 
корпусу присоединиться должна; и третье область Ахалцихскую, о коих цари кар-
талинские мнят, что она им принадлежит” [Иоаннисян 1947, 281–282].

Следует отметить, что к концу 1784 г. политическая обстановка на Ближнем и 
Среднем Востоке несколько изменилась, что было связано с усилением влияния 
Франции и Англии на Османскую империю и Иран. И Англия, и Франция опаса-
лись усиления России на Кавказе и в Иране. Прибывший из Истанбула в Иран 
французский дипломатический агент де Фернер Совбеф всячески убеждал Али 
Мурад-хана отказаться от союза с Россией и ни в коем случае не допустить перехо-
да азербайджанских земель под ее власть [Бутков 1869, II, 149]. Али Мурад-хан под 
давлением Франции отказался от своих предложений территориальных уступок 
России [Абдуллаев 1958, 128].
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К тому же менялась обстановка и на самом Южном Кавказе, в первую очередь в 
Гарабаге. Узнавший о предательстве некоторых меликов и албанского патриарха, 
Ибрагим-хан гарабагский пригласил к себе в Шушу трех меликов – Меджлума, 
Абова и Бахтама, – якобы для обсуждения некоторых важных государственных дел. 
Меликов схватили и, уличив в измене, посадили в тюрьму [Бутков 1869, III, 128]. 
Потом по указанию хана конный отряд налетел на Ганзасарский монастырь и като-
ликос Иоганнес был схвачен и посажен в шушинскую тюрьму, где в 1786 г. был от-
равлен [Бутков 1869, III, 204; Левиатов 1948, 148]. Меликам удалось бежать из 
шушинской тюрьмы, и они явились к грузинскому царю Ираклию и начальнику 
российского отряда полковнику Бурнашеву [Иоаннисян 1947, 148].

В таких условиях проект Г. А. Потемкина об оккупации Северного Азербайджа-
на и создании здесь марионеточного христианского государства под протекторатом 
России не был осуществлен. Подготовка к походу сначала откладывалась, а затем, в 
связи со смертью Г. Потемкина, была временно предана забвению.
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В. В. Станіславський
 

Гетьманщина та туреччина
в період великої північної війни:

торГівля полоненими з прибалтики

При вивченні документів статейних списків російського посла в Османській ім-
перії за 1702–1709 рр. до теми українсько-турецьких торговельних зв’язків 

нашу увагу привернули сюжети, пов’язані з продажем до Туреччини людей, які 
були взяті в полон у ході воєнних дій у Прибалтиці (а можливо, і в інших регіонах) 
під час Великої Північної війни, як мирного населення, так і військовополонених. 
А вивчення історичної літератури дозволило виявити низку згадок, які прямо сто-
суються теми. Всі ці матеріали дають змогу говорити про торгівлю людьми в ті 
роки як про певне явище зі своїми характерними рисами. 

У свій час у критичній праці на дослідження українського історика та архівіста 
Михайла Плохинського “Иноземцы в старой Малороссии” російський історик Віта-
лій Ейнгорн наголосив на ігноруванні автором рецензованої роботи питання торгів-
лі людьми. Так, він писав: “Перераховуючи вельми детально різні товари, котрими 
вели торгівлю греки, наш автор зовсім випустив з уваги один вид торгівлі – торгів-
лю людьми”. В. Ейнгорн зазначив, що спочатку греки практикували викуп з Туреч-
чини полонених, за яких вони потім отримували від московського уряду більше ви-
траченого, а на початку XVIII ст. самі торгували людьми. Тоді зустрічалися факти 
“продажу малоросіянами грекам шведських полонених і особливо полонянок, а іно-
ді й російських людей – селян і селянок”. Тут В. Ейнгорн навів архівні дані про ви-
падок продажу росіян, виданих за латишів. А далі писав, що замовчування М. Пло-
хинським цієї теми “тим більше дивне”, бо про таку торгівлю він міг би дізнатися 
не лише завдяки архівним дослідженням, а й із вказівок у літературі. При цьому ре-
цензент послався на документ, опублікований українським дослідником Миколою 
Біляшівським у “Київській Старовині”1. 

Можна погодитися з цим критичним зауваженням, хоча сам В. Єйнгорн додав до 
опублікованих М. Біляшівським вельми цікавих даних лише один факт. А спеціаль-
них розвідок із зазначенням нових даних про продаж полонених із Прибалтики до 
Туреччини нам виявити не вдалося. Існують лише дотичні, хоч і уривчасті, дані про 
спустошення шведських провінцій із захопленням полонених, про кількість цих 
полонених, про те, як полонені опинялися в руках українських військових та на те-
ренах Війська Запорозького. Розглянемо найважливіші та найяскравіші матеріали на 
ці теми. А розпочнемо з книги, яка вийшла останньою, як такої, що завдяки своїй 
популярності здобула багатьох читачів у різних країнах світу і містить пасаж, який 
актуалізує проблему масового захоплення полонених.

Отже, ті, хто зацікавиться відомою працею шведського історика Петера Енглун-
да про Полтавську битву, можуть звернути увагу на опис автором повної драматиз-
му картини того, як плановано плюндрувалися володіння Швеції в Прибалтиці вій-
ськами Петра І у ході Великої Північної війни: «На півночі, у прибалтійських 
провінціях, росіяни грабували і вбивали принаймні так само безоглядно, як шведи 
на півдні, в Польщі. Російська стратегія мала на меті цілком спустошити шведські 
провінції, щоб надалі вони не могли бути для шведів базою для ведення з них війни. 



В. В. Станіславський

92                                                                                                          Східний світ, 2016, № 4

Російський генерал Шереметєв в одному зі своїх листів цареві задоволено розпові-
дав про свої найостанніші спустошення: “Я розіслав на всі боки солдатів, аби вони 
хапали людей і грабували; ніщо не врятувалося від спустошення, все зруйновано 
або спалено. Солдати забрали із собою багато тисяч чоловіків, жінок і дітей, а ще 
щонайменше 20000 робочих коней і худоби”. (…) Російська армія тягла за собою 
цілі валки того населення як живу здобич; високе військове начальство забирало 
собі багато тих людей і використовувало їх як робочу силу у своїх маєтках. Решта 
або були продані як худоба на брудних ярмарках у Росії, або опинилися в татарсько-
му чи турецькому рабстві»2. 

Звернемо увагу, що автор узагальнено пише про дії російської армії, що є спра-
ведливо, але не означає, що спустошеннями займалися лише росіяни. У цих акціях 
активно діяли й українські частини. Також зауважимо, що П. Енглунд резонно зга-
дав про продаж полонених татарам і туркам, про що дуже рідко згадується в літера-
турі, вочевидь через порівняно невелику кількість полонених, які до них потрапля-
ли, як також і через недослідженість проблеми. Природно, що одним із найбільш 
вірогідних шляхів потрапляння на ринки Кримського ханства чи Туреччини було 
посередництво представників людності, яка населяла Українську державу.

Зрозуміло, що під час воєнних дій у полон брали як військових з боку противни-
ка, так і місцеве населення. А в описуваний час, як бачимо, царські сили особливо 
багато захоплювали мирних людей. Про масштабні цілеспрямовані руйнування 
шведських володінь у Прибалтиці з наведенням деяких конкретних даних писав ще 
російський історик Микола Устрялов. У 4 томі його праці “Історія царювання Пе-
тра Великого” є спеціальний розділ під назвою “Спустошення Ліфляндії”. Ось яки-
ми словами історик відреагував на дії царських сил після перемоги над шведами 
18 липня 1702 р. при Гуммельсгофі: “…Шереметєв з численним військом, з козака-
ми, татарами, калмиками, з цілою армією, при сильній артилерії, близько двох міся-
ців ходив по Ліфляндії, все розорюючи, віддаючи вогню, руйнуючи і спустошуючи. 
Ліфляндці, чухни, латиші, гинули в руїнах міст, ще більше відведено було в неволю 
з дружинами і дітьми в Москву, в Азов, в Малоросію. Діло було страшне!”3 Відзна-
чив росіянин і велику активність українських частин. 18 вересня 1702 р. російський 
воєначальник Борис Шереметєв зауважував у листі до царя: “Велике черкаси чи-
нять розорення; мочі не стало, що з ними робити”4.

Зауважуючи певні несплюндровані частини, щодо інших Б. Шереметєв 25 серпня 
1702 р. писав Петру І, що “більше того неприятельської землі розорювати нічого”. 
У ході цих дій було взято стільки полонених, що виникала проблема з їхнім утри-
манням. “Прибуло мені печалі: де мені діти взятий полон? Тюрми повні, і по на-
чальним людям всюди”, – бідкався воєначальник5. У кінці вересня 1703 р. Б. Ше-
реметєв знову доповідав царю про взяття багатьох полонених. Причому захопленим 
військовим було ведено облік – “офіцерам і солдатам посилаю розпис”, а мирних 
мешканців навіть не рахували – “а що взято чухни і жіночої статі, того за великою 
кількістю і писати не велів: ратні люди собі розібрали”6. 

Торгували полоненими вже неподалік театру воєнних дій – у Пскові7. Везли на 
продаж і до російської столиці. Спостереження щодо торгівлі полоненими в Москві 
знаходимо в книзі сучасника – голландського мандрівника Корнеліса де Бруїна. Під 
час своєї першої подорожі в Росію, в 1702 р., він побував у тому місті, де мав змогу 
бачити, як продавали полонених з театру воєнних дій у Прибалтиці: “14 вересня 
привели в Москву близько восьмисот шведських полонених – чоловіків, жінок і ді-
тей. Спочатку продавали багатьох із них по три и по чотири гульдени за голову, але 
через кілька днів ціна на них піднялась до двадцяти і навіть тридцяти гульденів. 
При такій дешевизні іноземці охоче купували полонених, на велику втіху цих 
останніх, бо іноземці купляли їх для своїх послуг лише на час війни, після якої по-
вертали їм свободу. Росіяни теж купили багатьох полонених, але найнещаснішими 
з них були ті, котрі потрапили в руки татар, які вели їх до себе в раби в неволю, – 
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становище найбільш плачевне”8. Попередня подорож по Османській імперії дала 
мандрівнику підстави записати співчутливі слова про долю полонених, які туди по-
трапляли. А більшість бранців опинилися у віддалених регіонах Росії9.

Кількість людей зі шведського боку, які потрапили в полон, оцінюється в кілька 
десятків тисяч. Основою для такого висновку стають підрахунки, пов’язані з клю-
човою подією Великої Північної війни – Полтавською битвою. Після цієї битви, а 
зокрема під Переволочною, до рук переможців потрапила значна кількість полоне-
них – близько 23 тис. осіб10. Загалом же, кількість полонених зі шведського боку 
мала бути значно більшою, зважаючи на тривалість війни та багатьох мирних меш-
канців, яких брали в полон тисячами. До числа полонених входили мешканці самої 
Швеції, Фінляндії, яка була в її складі, мешканці балтійських та північнонімецьких 
володінь Швеції, найманці11.

Стосовно кількості полонених, яких захоплювали у Прибалтійському регіоні і 
які потрапили до України, існують оцінки, які дозволяють говорити про тисячі 
людей. І більшість із них не були військовими. Так, російський історик Сергій 
Соловйов писав про 4 тис. полонених, яких українські козаки вивели з Лівонії в 
Малу Росію в період від битви під Нарвою в листопаді 1700 р. до перших місяців 
1701 р.12 У праці М. Устрялова є дані про те, що в результаті розорення Юр’ївського 
повіту після битви при Ерестфері (грудень 1701 р.) було взято в полон 140 язиків. 
Певно, малися на увазі військові люди, бо одразу ж йдеться про захоплення чухон-
ців, яких у це число не включили. Причому останніх забрали собі українські коза-
ки, а Б. Шереметєв цьому не перешкоджав, бо вважав, що здобич заохотить їх для 
подальшої служби: “Взято 140 язиків; а скільки чухни, не можна визначити, тому 
що черкаси по собі її розібрали; я забирати не велів, щоб охочішими були”13.

На думку естонського історика Хельдура Паллі, під час воєнної кампанії 1702 р. 
царськими силами було взято в полон до 7–8 тис. селян. Значна частина з них по-
вернулася додому. А багато полонених селян потрапили в Україну, де через кілька 
років армія Карла XII зустріла багатьох “ліфляндців”. Починаючи з 1703 р., в полон 
стали брати менше мирного населення через масові втечі селян і труднощі з утри-
мання полонених у Пскові. Небагатьох полонених було продано до Криму14.

До 1702 р. належить інформація про привезення миргородським полковником 
Данилом Апостолом в Україну до 20 полонених офіцерів, а рядовими козаками – 
значного числа чухни. Правда, офіцерів в українців відібрали15. Певне число шведів 
було в Києві в 1707 р. 13 листопада цього року датується розпорядження царя кня-
зю Дмитру Голицину про пересилку всіх цих людей до Москви16.

Цікаво, що життя тих, кого шведи армії Карла XII знайшли в Україні, складалося 
по-різному, а тому й різною була реакція на можливість скористатися шансом на 
повернення додому. Певна кількість зверталася з проханням взяти їх з собою, “але 
були й такі, що, живучи протягом тривалого часу в чужій землі, прийняли право-
славну віру, завели сімейні зв’язки, а деякі, будучи невільниками, полюбили своїх 
панів і не хотіли з ними розлучатися”, – зазначав історик Микола Костомаров17.

Далі розповімо про випадки, виявлені в історичній літературі, коли бранців на-
магалися перевезти до Османської імперії через територію Української держави. Ці 
приклади вказують на грецьких купців як на людей, що відігравали ключову роль у 
перевезенні полонених, а також на представників української старшини, що поста-
чали грекам полонених. Вони належать переважно до 1702 р. Бранці ж походили з 
регіонів, де відбувалися воєнні дії чи переміщення військ, або видавалися за меш-
канців прибалтійських земель.

Низку даних знаходимо у вже згаданій публікації М. Біляшівського. Дослідник 
оприлюднив відписку воєводи Михайла Собакіна до царя від 14 червня 1702 р. з 
Переяслава. Із цього документа дізнаємося, що в листопаді 1701 р. за царським ука-
зом і грамотою з приказу Малої Росії М. Собакіну було наказано “дивитися, щоби 
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взятих при ліфляндському кордоні полонених, котрих привели з собою і продають 
черкаси грекам, і котрі греки возять тих полонених за кордон, відбирати і не про-
пускати” і писати про них царю в Москву. Виконуючи це розпорядження, воєвода 
звітував про розкриття таких випадків.

1. 10 червня 1702 р. через Переяслав їхав грецький караван з товарами в Царго-
род. Грек Юрій Кирилов з цього каравану таємно віз у підводі, заклавши товарами, 
“дівку чухонку Євьгу”. За доносом солдата Обрама Микифорова М. Собакін від-
правив від себе людей, які дістали ту дівчину з воза біля Терехтемирівського пере-
возу і привезли до Переяслава, де її мали тримати до царського указу. Перед продов-
женням своєї подорожі до Царгорода грек розповів, що купив дівчину в Миргороді 
у сотника за 40 талерів, однак не взяв документа від сотника про цю купівлю.

2. 11 червня 1702 р. із Корсуня приїхав міщанин Василь Жданов у торгових 
справах на ярмарок і подав письмовий донос, у якому мовилося, що греки везли за 
Дніпром до Царгорода “того ж вищеписанного полону” сім осіб. Ці греки розпові-
ли міщанину, що чотирьох полонених вони купили, а трьох “підговорили з собою 
на Україні”.

3. Того ж числа грек Ніколай Аркудахесті та болгарин Марко Іванов повідомили 
М. Собакіну, що якийсь вірменин з Молдови переправив вночі “мимо перевозу” че-
рез Дніпро човном (“липою”) ще одну дівчину “чухонку”. Причому діяв він з відо-
ма сотника Переяславського полку.

4. 12 червня 1702 р. відправлені М. Собакіним люди знайшли “селянського сина” 
“російської породи” Псковського Печерського монастиря, якого привіз з-під Пскова 
компанійський сотник Іван Черноус. Цього “малого” сотник забрав у його матері в 
селі (“дєрєвнє”) Лиса Гора і привіз до Переяслава. Хлопчик поки що, до царського 
указу, був відданий сотнику з розпискою. 

Загалом, завершував М. Собакін, “багато, государю, нині греки, і вірмени, і воло-
хи, і жиди проїжджають караванами як із Царя-города на Україну, так, государю, і в 
Цар-город на Переяслав, мимо Києва, і таємно все провозять”. М. Собакін зазначав, 
що, незважаючи на таку ситуацію, не сміє поставити свої застави задля перешко-
джання таємним перевезенням на Терехтемирівському та інших ближніх перевозах 
без царського указу. Відписка була відправлена до приказу Малої Росії і мала бути 
вручена боярину Федору Головіну. На цій відписці вже в російській столиці було 
помічено, що потрібно зробити виписку щодо приналежності Терехтемирівського 
перевозу – чи його контролюють переяславські воєводи, чи гетьманські дозорці18.

Звернемо увагу, що ці випадки стосуються всього кількох днів – 10–12 червня 
1702 р. А це дозволяє припустити, що йдеться лише про невеличкі фрагменти 
більш об’ємного продажу полонених у Туреччину через територію України.

Українська дослідниця Олена Компан у своїй монографії навела частину тих же 
фактів з посиланням на архівну справу, які містяться в документі, опублікованому 
М. Біляшівським. Так, у праці О. Компан опубліковано інформацію про те, що в 
1702 р. при обшуку купецького каравану, який прямував з Росії, на дні воза було ви-
явлено сховану “дівку чухонку”. Під час розслідування з’ясувалося, що купець-грек 
придбав ту дівчину в миргородського сотника за 40 талерів. В іншому випадку було 
знайдено ще 7 таких полонених, яких планували продати в Туреччині19. 

Віднайдений В. Ейнгорном факт теж свідчить про звичайність торгівлі полоне-
ними з театру воєнних дій. Йдеться про звернення грека Костянтина Іванова до 
царя з чолобитною, якою він інформував, що в 1702 р. чернігівський писар продав 
йому в малоросійських містах шість православних російських селян під виглядом 
шведських полонених, назвавши їх латишами. І тих селян у Переяславі у грека ві-
дібрали20.

У збірниках документів, опублікованих російською дослідницею Тетяною 
Таїровою-Яковлевою, є цидулка до листа Ф. Головіна до І. Мазепи від 27 лютого 
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1705 р. У ній ідеться про випровадження з Москви грека Згури, “котрий невідомо 
для чого обтяжився ясирами шведськими”. Однак вивезти тих людей з російської 
столиці завадив шведський резидент, приславши меморіал із зазначенням, що їх не 
належить відпускати. А тому той ясир був залишений у Москві. Крім того, в цидулі 
говорилося про те, що Згура привіз із собою якогось грека, котрий був помічений у 
шпигунстві та теж мав із собою “декілька того ж полону”21. Звертаємо особливу 
увагу на цей випадок, оскільки Згура відомий як наближена до українського геть-
мана людина, котра залучалася до виконання важливих політичних справ22. 

Принагідно привернув нашу увагу й факт наявності полонених у високих поса-
дових осіб на Слобожанщині, наведений у праці українського історика Володимира 
Маслійчука. Там згадано про перебування шведських музик у бригадира Федора 
Шидловського та кількох латишів, захоплених у 1701 р. під час походу в Прибалти-
ку, в харківського полковника Федора Донця-Захаревського23. 

Першим наполегливим і єдиним ініціатором розгляду в Москві проблеми прода-
жу полонених став Єрусалимський патріарх Досифей. Очевидно, звертатися до ту-
рецького керівництва щодо припинення такої торгівлі не було сенсу, тому патріарх 
спробував вплинути на росіян. 24 червня 1706 р. він надіслав листа до П. Толстого, 
в якому зазначав, що грецькі купці, які їхали з України, вибрали для себе таємний 
шлях, оскільки їм було заборонено мати невільників і невільниць. І саме на тому 
шляху їх пограбували козаки. “А якби їхали прямою дорогою, ніякої би нужди не 
було їм”, – міркував патріарх24. Отже, тут патріарх прямо вказує на торгівлю людь-
ми, яку вели купці-греки. Ця група купців, як відомо з інших документів, походила з 
Османської імперії. А вже 11 липня 1706 р. в листі до посла він пропонував П. Тол-
стому писати до царя, аби той заборонив грекам вивозити шведських невільниць і 
невільників з підвладних йому теренів, зауважуючи, що греки брали їх ніби для 
себе, а самі привозили шведів до Стамбула і продавали туркам та в інші місця25. 

Можливо, тому що дипломат не прислухався до його прохання, патріарх вирі-
шив сам порушити це питання перед російським монархом. 15 листопада 1706 р. 
датується лист Досифея до Петра І. Насамперед він зазначав, що пише про “велику 
та потрібну справу”. Називаючи шведів єретиками, патріарх міркував, що сере-
довище в полоні декого з них змінює: “…але як беруть їх до Москви, бувають пра-
вославними і скоро і помалу”. Однак “дехто” має можливість вивозити шведів у 
турецьку землю, де “купляють їх папіжники та кальвяни, а не тільки православні, – 
але продають ще й туркам”. Він закликав царя не допустити, аби його труди давали 
прибуток “нечестивим”, ставив питання, чи не є така торгівля гріхом перед Богом, 
назвав її великим безчестям перед усім світом, оскільки ні з якої християнської 
держави, окрім Росії, християн на продаж до Туреччини не привозили. Патріарх 
прохав царя наказати, “щоб не вивозили християн більше”, і присудити ослушни-
кам “не інше, але смерть невідкладну”. За це патріарх пророкував царю “велику 
честь і велику славу”26. 

Відповідного листа самого П. Толстого у статейному списку не виявлено. Мож-
ливо, тоді посол обмежився лише записом про лист від патріарха. Вперше він писав 
про проблему торгівлі людьми до російського урядовця Петра Шафірова наступно-
го року. 26 березня 1707 р. посол інформував П. Шафірова про Параскеву – грека із 
Синопа, який на той час, як чув дипломат, жив у Ніжині. Посол зазначав, що знає 
цього грека, оскільки той приходив до нього в Адріанополі та їздив за царським 
указом до Москви. П. Толстой зауважив, що ще тоді писав, що це людина “не по-
стійна”. Тепер же стало відомо, що грек “великі чинить капості” – їздить з Ніжина 
до Москви, де краде і купляє шведів – невільників та невільниць, а потім відправ-
ляє їх на продаж до Константинополя. Посол чув, що Параскева вже продав у різ-
них місцях і в турецькій столиці більше ста осіб. Окремо П. Толстой зупинився на 
історії, пов’язаній зі шведом, якого грек “підмовивши вкрав” у Москві. Той швед, 
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за його ж словами, до полону був барабанщиком. Після прийняття православної 
віри його звільнили і швед жив у дяка Михайла Гуляєва. Коли ж дяк його відпус-
тив, Параскева пообіцяв шведу зробити його своїм найманим робітником. Швед пої-
хав із шурином Параскеви греком Киріяком до Константинополя. За домовленістю 
зі своїм роботодавцем швед мав один рік пропрацювати в турецькій столиці, а по-
тім отримати гроші за роботу і їхати назад до Москви. Однак все це виявилося об-
маном. По приїзді до Константинополя Киріяк замкнув шведа в будинку і хотів 
його продати чи відправити в Синоп у помешкання Параскеви. Та про ув’язненого 
дізнався П. Толстой і відшукав його. На час написання листа швед перебував у ро-
сійського посла. Далі дипломат зазначав, що “ганебно чути, як той швед про того 
Параскеву розповідає, і бідні невільниці, котрі в Константинополі продані, з вели-
ким плачем волають до Бога на того ворога Параскеву за своє насилля і за образу 
вічну”. П. Толстой вважав, що якщо те, про що говорять невільники, правда, то Па-
раскева не достойний називатися християнином. До того ж згаданий швед розпові-
дав, що Параскева, крадучи невільниць у Москві, провозить їх по-шахрайському, 
прикриваючись іменами найвищих осіб. У зв’язку з цим російський посол звертав-
ся до П. Шафірова з клопотанням, аби той зволив “припинити це неподобство”, на-
зиваючи “великим гріхом” продаж християн у неволю “туркам і жидам”. Наприкінці 
розповіді про цю справу П. Толстой зробив узагальнення, яке показує, що проблема 
з продажем невільників виникла не тільки через діяльність одного Параскеви та 
дістала широкий резонанс у Константинополі серед дипломатичних представників 
і духовенства. Російський посол писав, що посли інших государів “засуджують з 
великим подивом” таку торгівлю, бо й інші греки, окрім Параскеви, привозили 
дуже багато невільників і невільниць на продаж. А до П. Толстого зверталися Кон-
стантинопольський патріарх та інші особи, щоби він писав кому належить про цю 
справу до Москви, аби припинити торгівлю такими невільниками, називаючи її 
смертним гріхом. “А якщо я не буду про це доносити, погрожують мені проклят-
тям”, – завершував російський посол27. 

Цей лист П. Толстого прямо засвідчує певний розмах торгівлі людьми. Вона роз-
вивалась, незважаючи на царську заборону. Очевидно, що цю заборону ігнорували 
певні впливові люди у Москві, наживаючись на торгівлі, бо інакше вона б не сягну-
ла таких розмірів. А на звернення свого посла російське керівництво відреагувало 
досить швидко. У листі від керівника посольськими справами Росії Гаврила Голов-
кіна та Петра Шафірова із Жовкви від 1 травня 1707 р. представлено офіційну по-
зицію уряду щодо торгівлі шведськими полоненими, яку вів грек Параскева та інші 
купці: “про грека Параскеву, який перебуває в Ніжині, котрий багато крадучи на 
Москві полонених шведів у турецьку землю вислав, і на ганьбу Російської держави 
їх бусурманам продає”. У документі нагадувалося, що вже давно царським указом 
усім грекам під страхом смертної кари було заборонено вивозити полонених шведів 
за кордон Російської держави. Також до прикордонних міст були направлені суворі 
заборони вивозити шведів. Російське керівництво не відало, як то міг робити Па-
раскева, але збиралось його належно покарати. А над іншими “шахраями”, як у 
листі названо греків, мало посилити нагляд28. 

Як бачимо, центральною постаттю, на яку посол звернув увагу у своєму листі у 
зв’язку з продажем полонених, був грецький купець Параскева. Це ім’я трапилося 
нам у документах кілька разів. Припускаємо, що мова йде про одну й ту ж саму лю-
дину, яка була добре відомою російському уряду. У такому разі особливе ставлення 
росіян до Параскеви, яке дозволило йому успішно вести торгівлю, в тому числі й 
полоненими, пояснюється послугами, які купець надав Москві. Так, 16 липня 1703 р. 
керівник Посольського приказу Федір Головін писав Івану Мазепі про відправку до 
Царгорода грека Параскеви задля найняття майстрів для морського флоту та про 
передачу йому одного турка з в’язнів, котрі перебували в Батурині29. Вже ці факти 
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свідчать, що купець мав добрі зв’язки в російській верхівці, був знайомий з україн-
ським гетьманом. У 1705 р. разом з іншим греком Параскева віз товари турецького 
походження з Ніжина до Москви30. 

А 28 квітня 1705 р. була видана царська грамота греку, мешканцю Царгорода Па-
раскеві Федорову за його службу російському монарху, у відповідь на чолобиття 
купця про торговий промисел і проживання в російській державі, в малоросійсько-
му місті Ніжині, де він вже мав свій двір. За це Параскева обіцяв і надалі “служити” 
царю. Грамота дозволяла жити в цьому місті, вільно торгувати, з купівлею товарів 
на 4 тис. руб. на рік і сплатою податків на рівні з іншими греками – мешканцями 
Ніжина і Москви, їздити з Ніжина до російської столиці та в інші міста31. 

Надання такої грамоти було неординарною подією. Принаймні це єдиний відо-
мий випадок у ті роки, коли грецький купець удостоївся такого царського привілею 
з прямою вказівкою на Ніжин як місце його проживання. Зауважимо, що відомий 
купець Сава Рагузинський в 1703 р. дістав царську грамоту з дозволом на ведення 
торгівлі в царських володіннях, а в 1705 р. – нову грамоту, в якій було додано, що 
він може торгувати через українські міста. І хоча Ніжин став для нього основним 
місцем для торговельних операцій, офіційно грамота цього не декларувала32. 

Отже, Параскева створив міцну базу для розвитку своєї справи. І хоча будинок у 
Ніжині був лише одним з помешкань, які міг мати купець у різних країнах (відомо 
про будинок у Синопі), але є факти, що саме в Ніжині опинилися його близькі і по-
чали родичатися з українською старшиною. За даними М. Плохинського, внучка 
грека Параскеви вийшла заміж за канцеляриста Ніжинського полку Семена Писа-
ревського, а царська грамота 1705 р. була її приданим. Цей документ прислужився 
ще й у 1773 р., коли на його підставі двір внучки був звільнений від постоїв33. 

Про те як П. Толстой “допоміг” полоненим, відібраним у купців, свідчить його 
лист від 29 січня 1708 р. до Г. Головкіна. Ми готові були до інформації про відправ-
лення таких полонених до Росії, адже це мало б вигляд справедливого вирішення 
проблеми. Однак посол діяв інакше. Він вирішив роздати їх у вигляді платні та по-
дарунків. Як платню для певного кушніра було передано дві “невільниці шведки”. 
Ці жінки були з тих, писав П. Толстой, “котрих сюди присилають шахраї греки, Па-
раскева з товаришами”. Чисельність полонених, яких вдалося забрати у грецьких 
купців, посол не назвав, зате зазначив, кому їх дарував: “і скільки їх зміг тут у тих 
шахраїв відібрати, тих роздав, кому належало: Маврокордату, і сину його Ніколаю, 
і племіннику його Мецевіту, і Луці Барці”. Саме такий спосіб розпорядження до-
лею полонених П. Толстой застосував тому, що, за його словами, не мав можливос-
ті відправити їх назад у Росію або утримувати в себе34. Йшлося про дарунки членам 
сім’ї відомого грека-фанаріота, високого урядовця Османської імперії, та консулу 
Рагузинської республіки. Очевидно, саме такі свої дії посол вважав правильними й 
достатніми в боротьбі з описуваним явищем і розраховував на те, що його спосіб 
вирішення проблеми буде позитивно сприйнятий у Москві. Звернемо увагу, що ро-
сійський дипломат висловився про привезення невільників греками як про процес, 
який тривав. При цьому згадав і Параскеву як купця, який не припинив торгувати 
полоненими.

Підтвердженням того, що бранців Великої Північної війни купці продовжували 
везти в Туреччину, є дані зі ще одного послання П. Толстого. 9 лютого 1709 р. по-
сол писав Г. Головкіну, що минуло близько 8 місяців з того часу, як з України приї-
хав грек Ламбурк Бакал. Цей грек привіз із собою невільника-шведа, якого там 
“підмовивши вкрав”. Того шведа грек хотів продати в Стамбулі на галеру. Довіда-
вшись про це, П. Толстой звернувся до великого візира з проханням розшукати 
шведа, оскільки той вже був відданий якомусь туркові. Візир пішов назустріч цьо-
му проханню. Він суворо наказав Ламбурку Бакалу негайно знайти невільника під 
страхом того, що грека самого віддадуть на галеру. У результаті грек знайшов шведа 
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і привів його до П. Толстого, де той перебував на час написання послом цього лис-
та35. Цікаво, що проблеми з продажем полонених не перекреслили і для Параскеви 
можливості для ведення торгівлі. 2 березня 1710 р. йому була видана ще одна жалу-
вана грамота, яка підтверджувала попередню. Тут теж говорилося, що грамота 
1705 р. була видана купцю “за службу його і в деяких справах старання”36. 

Одного разу тему торгівлі полоненими, яких привозили купці, П. Толстой вико-
ристав на дипломатичних переговорах. 23 грудня 1707 р. на зустрічі з представни-
ком Порти Ніколаєм Маврокордато, присланим великим візиром, російський посол 
доводив, що торгівлю між Росією та Туреччиною слід вести через Азов. При цьому 
купці повинні були припинити поїздки волоським шляхом. Серед аргументів П. Тол-
стой назвав і той, що піддані султану купці дорогою через волоську землю “прово-
зять крадучи в малоросійських містах невільників і невільниць шведського народу”, 
а потім відкрито продають цих людей у Константинополі37. З цього маємо три важ-
ливі вказівки – що такою торгівлею займалися купці з Османської імперії, що шве-
дів вивозили з українських міст, і що продавали осіб обох статей. 

Доречними до теми, яка розглядається, на нашу думку, є факти, пов’язані з Мол-
довою, яка була на той час частиною Османської імперії. Тим більше що про спро-
бу перевезення полонених до цієї країни знав І. Мазепа. Отже, одного разу й мол-
довський господар Антіох Кантемир вирішив скористатися можливістю придбати 
собі полонених шведів. 3 листопада 1706 р. з молдовської столиці Ясс виїжджав 
посланець господаря грек Іван Марков. Посланець спочатку прямував до україн-
ського гетьмана, до якого віз листи від господаря, а далі мав їхати до Москви. У ро-
сійській столиці І. Марков збирався купити для Антіоха Кантемира соболів та іншої 
“м’якої рухляді”, а особливо мав поклопотатися, щоб знайти й придбати “полоне-
них шведів жіночої статі осіб 4 чи 5”. Про це було повідомлено й І. Мазепі. 20 жовт-
ня посланець зустрівся з гетьманом у Києві, де й передав привезені документи. А 
український правитель надав І. Маркову проїжджого листа до Москви. 28 листопа-
да грек з’явився в Посольському приказі, де просив надати йому дозвіл на здійснен-
ня зазначених покупок38. 

Однак посланець господаря дістав дозвіл лише на купівлю речей, а брати з со-
бою полонених шведів заборонялося. Йому було надано проїжджу грамоту, в якій 
питання провезення людей обумовлювалося окремо: “А зайвих людей російських 
та іноземців, а особливо шведів, з ними ніде не пропускати. А якщо які зайві люди 
з ними виявляться, і їх, беручи в містах, тримати під вартою, а про те до нас, вели-
кого государя, писати”39. 

Серед матеріалів статейних списків ми розшукали факти про шведів, які по-
трапляли в Османську імперію й іншим шляхом – з Азова на Кубань, чи втікаючи, 
чи потрапляючи в полон під час нападів кубанців. Російська влада відправляла цих 
полонених до Азова для виконання різних робіт. Під час перебування в полоні вони 
могли приймати православ’я. В одному зі знайдених документів мовиться, що в ми-
нулих роках і в 1706 р. прислані “з-за свейського рубежу полоняники шведи, офіце-
ри і солдати, каторжної роботи невільники, багато людей” втекли і продовжують 
безперестанку тікати з Азова на Кубань, вочевидь, за підмовами купецьких людей, 
які приїжджають з товарами зі сторони султана. Тих шведів, котрі втекли на Ку-
бань, кубанці переловили й тримали в неволі у себе, а інші жили в Хасана-паші. 
Російська сторона вимагала розшукати на Кубані цих шведів та інших полонених 
та віддати згідно з мирними угодами40. 

В інших документах є свідчення, що під час нападів під Азовом у 1705 р. кубан-
ці взяли в полон певну кількість шведів, які перебували на роботах. Зокрема, 
23 травня було взято в полон 15 і вбито 1 шведа41. Є також згадка про 63 наново 
хрещених шведських офіцерів і солдатів, які потрапили в полон до кубанців. Йшлося 
про період до весни 1706 р.42 Але нам відомий лише один випадок, коли шведський 
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військовополонений, який потрапив у полон під Нарвою і був засланий в Азов, опи-
нився в Стамбулі. Цей випадок цікавий і тим, що полонений прийняв мусульман-
ство43. Звернемо увагу, що у випадках з переходами полонених з Азова на Кубань 
згадуються купці як такі, хто сприяли процесу. І, певно, не без власної вигоди.

Після опису того, як купці продавали полонених з театру воєнних дій Великої 
Північної війни, нам здалося справедливим навести факти їхнього сприяння звіль-
ненню людей з турецького полону. Правда, йдеться про звільнення українців. Та-
ких випадків, зафіксованих статейними списками, є два. Цікаво, що в них були за-
діяні українські, а не грецькі купці. Так, 11 вересня 1704 р. зі Стамбула виїжджали 
купці “малоросійського народу” Василь Матвєєв з товаришами, і з ними їхали ко-
лишні полонені “російського ж народу люди” – три чоловіки та три жінки. Кожна 
зі звільнених осіб мала з собою відповідні турецькі документи з чітким зазначен-
ням імені. І ці імена були повідомлені Порті44. А 28 березня 1707 р. П. Толстой дав 
свого проїжджого листа українському купцю Михайлу Дмитрієву та трьом коза-
кам, які звільнилися з турецької неволі. Цікаво, що проїжджий лист називає козаків 
“робітниками” купця45. Це, за нашим припущенням, пояснюється тим, що росій-
ський посол з якоїсь причини не хотів вказувати на їхнє минуле як невільників за-
для полегшення проїзду османськими землями. Можливо, через відсутність таких 
документів, як у першому випадку. 

висновки
Насилля, пограбування, а при певних обставинах і продаж людей ставали супут-

німи явищами багатьох війн. У цій розвідці ми фактично зробили спробу вперше 
розглянути проблему, існування якої проявилося завдяки публікації документа 
М. Біляшівським ще в кінці XIX і про яку трохи пізніше, на початку XX ст., заявив 
В. Ейнгорн. Тобто звернулися до теми продажу полонених з театру воєнних дій Ве-
ликої Північної війни, здебільшого з Прибалтики в Туреччину, грецькими купцями 
та українськими козаками. Як бачимо, роль купців і козаків була різною. Саме куп-
ці мали можливість доправити бранців на турецький ринок. Це були ті греки, які 
постійно чи тимчасово мешкали на теренах України, чи приїжджали туди за поло-
неними, чи використовували її як транзитну територію на шляху до Туреччини. Під 
загальним поняттям “греки” документи об’єднують представників різних націо-
нальностей, хоча провідну роль відігравали саме греки. Ці купці їздили до Москви, 
де купували полонених, іноді отримували їх від українських воїнів. Козаки захоп-
лювали полонених, доставляли їх на українські землі та продавали грекам.

Як показує сам матеріал документів, поняття “шведи” також було загальним для 
полонених, які були захоплені на територіях, підвладних шведській короні, або взя-
ті як воїни, котрі входили до складу військових частин, що діяли під прапорами 
Карла XII. Зі змісту документів не завжди можна зрозуміти, чи продавали цивіль-
них, чи військових полонених. Очевидно, що мирних мешканців продавали значно 
більше, бо, відповідно, їх більше потрапляло в полон. Можна твердити, що мова 
йде саме про них, коли документи містять інформацію про представників певних 
народів окрім шведів, про жінок і дітей. Відомо, що в полон потрапили кілька де-
сятків тисяч людей. А про кількість проданих у Туреччину можна лише здогадува-
тися. Як повідомлялося, їх потрапило туди не менше сотні. Можемо припустити, 
що насправді в цю країну продали принаймні кілька сотень людей. 

Торгівля людьми, яку ми розглядаємо, набула певного розмаху, хоча й протягом 
короткого часу. Однак, хоча матеріали російського посольства дають змогу судити 
про масштаб явища, на нашу думку, П. Толстой дізнавався далеко не про всіх, кого 
привозили греки. І навряд чи він був аж надто зацікавлений займатися цими справа-
ми. Посол звернув увагу на привезення греками полонених лише після настійливих 
звертань Єрусалимського патріарха. А верхівка Росії, хоча й гучно задекларувала 
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заходи щодо припинення торгівлі невільниками, навряд чи сильно турбувалася 
проблемою, бо політичних наслідків вона не мала. Принаймні не виявлено інших 
реакцій, окрім згаданих відгуків у посольствах інших держав у Стамбулі. До того 
ж, вочевидь, певні представники московської верхівки не бажали припинення тор-
гівлі полоненими, бо мали з цього свій зиск. Зрозуміло, що ефективність заходів 
російських офіційних осіб була малою, про що прямо свідчить розвиток самого 
явища, хоча воно було заборонене ще на початку війни, а також згадка про продов-
ження продажу полонених після розглянутих офіційних розпоряджень 1707 р. 
Особливо активного в цих справах Параскеву Москва якщо й застерегла, то не по-
карала і не зупинила. Певно, його користь в інших справах і зв’язки при владі пере-
важили офіційні заборони. 

Наведені матеріали свідчать, що до торгівлі людьми долучалися представники 
регіональної влади Української держави – миргородський і переяславський сотни-
ки, найманий командир – компанійський сотник, вочевидь, маючи з цього добрий 
прибуток. Про це явище не могло не знати її керівництво, зокрема й гетьман. На ко-
ристь цієї думки свідчать також випадки зі спробами купівлі полонених греком Згу-
рою та молдовським посланцем. Важливою передумовою розвитку транзитної тор-
гівлі людьми була наявність великого ринку збуту в Османській імперії, де від 
невільників як дарунка не відмовлялися навіть християни, наближені до тамтеш-
нього уряду. Разом з тим варто відзначити, що продаж полонених не був усталеною, 
узаконеною та масштабною, а швидше епізодичною практикою в Україні. Тому, від-
повідно, на цю тему вдається виявити небагато фактів. 

документ
З листа Петра Толстого до Петра Шафірова

1707 р., березня 26, Константинополь
Еще вашей милости доношу, есть некакой греченин, Парасковою зовут синопля-

нин, а ныне сказывают живет в Нежине, каторого я знаю, понеже был он у меня во 
Андрианополи, и от меня отпущен к Москве по указу, обаче я об нем в то ж время 
писал что суть человек не постоянен, той ныне великие чинит пакости ездя из Не-
жина к Москве, крадет и покупает невольников и невольниц шведов, и посылает их 
в Констянтинополь продавать, и как слышится иже больши ста душ продал в роз-
ных местех и в Констянтинополи тот же Параскева еще одного шведа подговоря 
украл, которой был на Москве, и сказывается был барабанщик швецкой, и вос-
прияв православную веру свободился из неволи, и жил у дьяка у Михайла Гуляева, 
а потом де Михайло ево отпустил на волю, и ево де подговорил тот же Параскева 
обещая ево иметь за наемного работника, и отпустил ево с шурином своим з грече-
нином Кирияком в Констянтинополь с таким договором, чтоб ему в Констянтине-
поле, как отработает год заплатить за наем деньги, и паки отпустить ево к Москве, 
и тот Параскевин шурин Кирияк того шведа привезши в Констянтинополь запер в 
одном доме, и хотел ево продать или сослать в Синоп в дом Параскевин, о чем я 
уведав того шведа сыскал, и ныне он у меня, и воистинно мой милостивой позорно 
слышать как оный швед о том Параскеве повествует, и бедные невольницы которые 
в Констянтинеполи проданы с великим плачем вопиют к Богу на того врага Порас-
кеву за свое насилие и за обиду вечную, и ежели то правда как оные говорят, не 
достоин оный Параскева именоватися христианином, к тому ж еще сказывает пред-
помянутый швед, что де оный Параскева крадет невольниц на Москве, и провозит 
их воровски под имянами высочайших особ. О сем милости твоей доношу, ащели 
изволишь чтоб такому бездельнику препять сие непотребство: понеже государь ве-
ликой грех что привозят бедных христиан и продают в неволю турком и жидам, за 
што других великих государей послы пребывающие здесь порицают с великим 
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удивлением, понеже государь и кроме Параскевы зело много невольников и неволь-
ниц привозят сюда и продают греки, а ко мне приказывают патриархи констянтино-
польской и прочие чтоб я о том писал к Москве, и доносил бы кому належит, чтобы 
сие конечно было препято, понеже де есть грех смертной, а ежели я не буду о сем 
доно[с]ить, претят мне проклятием46. 
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

О. Д. Огнєва
 

ТИбЕТЕць ДжАМ’янг нОРбУ як АВТОР
нА сТОРІнкАх сВОгО РОМАнУ

“МАнДАЛА ШЕРЛОкА хОЛМсА: ПРИгОДИ
ВЕЛИкОгО ДЕТЕкТИВА В ІнДІї ТА ТИбЕТІ”

Питання про контури і зміст сучасної тибетської літератури є одним з найсупе-
речливіших, що активно обговорюються, оскільки її твори, які стають відомими 

з 80-х рр. XX ст., внаслідок політичних подій середини сторіччя переважно пи-
шуться трьома мовами: тибетською, китайською, англійською. Але не всі тибетські 
(тибетомовні) письменники, літературознавці визнають іншомовні, навіть створені 
тибетцями, твори явищем саме тибетської художньої літератури, вважаючи такими 
тільки тибетомовні. Цій подвійності присвячена низка досліджень, де аналізується 
творчість тибетських письменників, які є як творцями сучасної художньої літерату-
ри, так і її дослідниками [Kapstein 2008, vii–x; Maconi 2008, 173–20; Schiaffini 2007, 
111–132; Venturino 2004, 51–56; Venturino 2007, 1–6]. Проте, на думку деяких тибет-
ських авторів, “тибетці, використовуючи китайську або англійську мову, відбивають 
поточний стан кількох варіантів мови для тибетців. Для багатьох засвоєння англій-
ської або китайської є засобом адаптації до нинішнього стану і свого соціального 
успіху” [Shakya 2016].

Окрім того, полімовність літературних творів у сучасних умовах існування ти-
бетського народу, скоріше за все, стає однією з можливостей збереження його куль-
турної цілісності. Їхні адресати – мешканці ТАР (Тибетський автономний район, 
КНР), тибетських адміністративних утворень у китайських провінціях Цінхай, 
Ганьсу, Сичуань, Юннань (у їхньому складі – тибетські історико-культурні області 
Амдо і Кхам), Автономного району Внутрішня Монголія (КНР), тибетська діаспора, 
що розкидана по всьому світі, а також китайці й англомовний світ. Разом з тим при-
сутній зустрічний процес, спрямований на зміцнення єдності сучасної тибетської лі-
тератури і її подальший розвиток. Паралельно здійснюються переклади таких творів 
на тибетську літературну мову, що бере початок у лхаському діалекті. Йдеться про 
твори, написані на іншому діалекті, як-от тибетомовний твір на амдоському діалекті 
“Радощі і прикрощі малого на ім’я Накцанг” Накцанга Нуло чи китаємовні твори 
Таші Дави та Алая. Причому переклад роману Алая “Коли курява спаде ” на сучасну 
тибетську мову здійснив К’ябчен Дедрол (нар. 1971 р.), один із найцікавіших сучас-
них тибетських літераторів [Kyabchen Dedrol 2009; He thinks… 2009]. На жаль, поки 
не вдалося віднайти перекладів на тибетську мову англомовних творів, що з’явилися 
в тибетській діаспорі, окремі з яких набули всесвітнього визнання.

Один з найвідоміших англомовних творів з тих, що з’явилися в тибетській діа-
спорі, – “Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” 
(англ. The Mandala of Sherlock Holmes: The Adventures of the Great Detective in India 
and Tibet) [Norbu 1999]. У Сполучених Штатах перше видання роману дістало полі-
тично толерантну назву, де зняті будь-які натяки на тибетські реалії, – “Шерлок 
Холмс: Зниклі роки” (англ. Sherlock Holmes: The Missing Years) [Norbu 2001]. Цей 
твір, що належить Джам’янгу Норбу (тиб. ‘jam-dbyangs nor-bu), знаковій постаті в 
тибетській діаспорі, вперше надрукований в Індії в 1999 р. і до 2001 р. перевидавав-
ся в Індії та Англії чотири рази, а у 2000 р. здобув найвищу індійську літературну 
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премію “Кросворд”. До речі, відразу виникає питання: фактом якої, окрім тибетської, 
літератури цей твір є – індійської чи англійської, так само як і його американське ви-
дання? “Мандала Шерлока Холмса” Джам’янга Норбу аналізувалася з різних боків, 
переважно в ідеологічному контексті. Деякі дослідники вважають, що “Мандала 
Шерлока Холмса” створена для знайомства світової спільноти зі справжнім, на думку 
його автора, а не уявним, далеким від дійсності Тибетом, образ якого ще й досі домі-
нує у світі [Bhoil 2013, 94]. Для інших текст цікавий тим, як спадок тибетського буд-
дизму вмонтовується у твори сучасної тибетської літератури [Galvan-Alvarez 2014]. 
“Мандала Шерлока Холмса”, де Норбу трактує постать Шерлока Холмса як зв’язок 
між минулими і сучасними колоніальними режимами, аби коментувати поточні й 
залишкові режими неоімперіалізму, розглядається як новаторський твір у неовікто-
ріанському контексті сучасної англійської літератури [Guest 2010, 73–95]. З метою 
включення читача в глибинні контексти аналізується метафоричне навантаження 
окремих символів, зокрема “мандала”, “Кохінур”, “п’явка” [Guest 2010, 73–95; 2016]. 
Проте “Мандала Шерлока Холмса” привертає увагу ще й тим, як автор, Джам’янг 
Норбу, презентує в тексті самого себе. Саме цьому присвячений текст статті.

Джам’янг Норбу (нар. 1949) – значима постать у тибетській діаспорі: драматург, 
письменник, журналіст, правозахисник, перебував на службі в тибетському уряді в 
екзилі, нині живе у США, провівши перед тим сорок років в Індії разом з іншими 
тибетцями, коли відбувся їхній вихід з Тибету на чолі з Далай-ламою [Guest 2016]. 
Він володіє, окрім рідної тибетської, ще англійською, французькою мовами та хінді 
і непалі. Підлітком, попри батьківську заборону, втік з дому, аби взяти участь у ти-
бетському русі опору в Мустанзі і Непалі, який відбувався за підтримки ЦРУ й од-
ним з організаторів якого був його батько [Norbu 1996, 186–196; Tenzin Dickie 2015]. 
Норбу був одним з керівників Першого тибетського молодіжного конгресу (1970), 
членом Центрального виконавчого комітету – протягом десяти років. Ставши ди-
ректором Тибетського інституту виконавчих мистецтв (англ. TIPA) і драматургом, 
організував трупу, з якою об’їздив світ і презентував всюди тибетське виконавче 
мистецтво: драматичні вистави (в тому числі свої тибетомовні п’єси), оперу, фоль-
клор тощо. З групою послідовників заснував дослідний інститут Аньємачін. Як 
журналіст і політолог Норбу регулярно коментує тибетсько-китайські відносини. 
Китайська влада порівнювала це протистояння з мухою, що крилами б’ється з ка-
менем [Norbu, About AMI].

У підлітковому віці під час читання пригодницької літератури, зокрема творів 
А. Конан-Дойля, Норбу натрапив на оповідання “Пустий дім”, яке причарувало ти-
бетського хлопчика присутнім у ньому об’єднанням імені улюбленого героя і рід-
ної країни. Шерлок Холмс пояснював доктору Ватсону свою відсутність в Англії 
протягом двох років тим, що мандрував Тибетом, зустрічався з Великим Ламою, 
тобто Далай-ламою. А через багато років своє звернення до образу прославленого 
детектива Норбу пояснював таким чином: «Вперше думка про “Мандалу Шерлока 
Холмса” спала мені завдяки покійному Джону Боллу… президенту Товариства 
спадкоємців (Шерлока Холмса) Лос-Анджелеса…», який 1969 року у Дхарамсалі, 
перевіривши знання майбутнього автора оповідань про Шерлока Холмса, запросив 
його до рядів “Нерегулярного війська Бейкер-стріт”, тобто шанувальників великого 
детектива, і порадив написати книгу про те, як Шерлок Холмс перебував у Тибеті 
[Norbu 1999, Acknowledgments; Tenzin Dickie 2015].

Складові твору, що, без сумніву, належать Норбу як автору-творцю, – це назва та 
інші позатекстові елементи: епіграфи (Inscriptions), передмова (Preface), вступ 
(Introduction), назви розділів і підрозділів: Індія (India), Тибет (Tibet), Поза межами 
(And Beyond); епілог (Epilogue), подяки (Acknowledgments), словник (Glossary), а та-
кож посилання. Події розгортаються як подорож від Бомбея (нині Мумбай, Індія) до 
Лхаси, Дарджилінга, Дхарамсали, навіть до Шамбали. Їх відтворено на сторінках 
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твору у вигляді спогадів Харі Чанди Мукерджі, бенгальського дослідника й агента 
на службі її королівської величності, про спільні мандри із Шерлоком Холмсом. За 
жанром твір Джам’янга Норбу можна визначити як детектив, оскільки оповідь є ви-
кладом мандрів і подій, що відбулися з головними героями під час них. Подорож 
постає стрижнем, на який Джам’янг Норбу нанизує і події, й інші відомості, що 
відповідають його задуму. У Норбу образ подорожі, без сумніву, сформувався ще й 
на основі ріки – дороги життя з роману Р. Кіплінга “Кім”, де головний герой разом 
із тибетським Ламою мандрують Індією в пошуках самих себе. Окрім того, мандри 
в детективі є важливою складовою його структури і властиві детективам як класи-
ків жанру – А. Конан-Дойля та А. Крісті, – так і сучасним авторам, зокрема Б. Аку-
ніну [Валуева 2009, 65–66].

Великий детектив з’являється на сторінках під ім’ям норвежця Сігерсона, який 
прибуває до Бомбея на пароплаві із значимою назвою “Кохінор”, знайомиться з 
Харі Чанди Мукерджі, своїм майбутнім супутником у подорожі Індією та Тибетом, 
розкриває злочин, спрямований проти нього, з використанням велетенської п’явки. 
Мета наступної частини подорожі – Тибет, де великий детектив рятує життя підліт-
ку Далай-ламі, разом з Мукерджі протистоїть професору Моріарті і за допомогою 
“Норбу рінпочхе” (тиб. nor-bu rin-po-che), або Чінтамані (санскр. chintamani), – ко-
штовного каменя, що виконує усі бажання, рятує світ. Протягом подорожі Індією 
норвезький мандрівник Сігерсон виявляється Шерлоком Холмсом, а в Тибеті, як 
з’ясовується за текстом, є перевтіленням (тиб. sprul-sku) настоятеля монастиря 
“Біла гаруда”, розташованого в Південному Тибеті. І фактично маршрут Шерлока 
Холмса Бомбей – Лхаса, перебування там і подальша мандрівка в пошуках мандали 
Шамбали, де відкривається справжня тибетська сутність детектива, постають як 
проща – складова тибетської культури, як шлях удосконалення особистості і від-
криття її істинної сутності згідно з буддійською традицією Тибету. 

Норбу визначив корпус оповідань про Шерлока Холмса як канон – Святе Письмо 
і зіставив це з Каг’юром – буддійським каноном, що складається за буддійською тра-
дицією із сутр, або текстів, авторство яких у традиції належить Будді Шак’ямуні: 
«Шістдесят пригод Шерлока Холмса, які описані Джоном Х. Ватсоном, вважаються 
послідовниками Майстра як “Святе Письмо”. Цей канон Шерлокіани, що має па-
ралелі з Каг’юром тибетського буддизму, став для мене найважливішим джерелом 
натхнення та взірцем, і не тільки фактами, а й стилем і навіть атмосферою мого 
твору» [Norbu 1999, Acknowledgments]. Проте в Тибеті корпусу текстів Каг’юру є 
супутній Тенг’юр, тексти Коментарів до висловленого Буддою Шак’ямуні, тобто 
Каг’юру. Власний текст Норбу вписав у шар тлумачних творів: «Навряд чи широкий 
загал читачів підозрює про величезну навколохолмсіанську літературу, яка переваж-
но згадується як “вторинне письмо” і співвідносна з ламаїстським Тенг’юром, або 
Коментарями» [Norbu 1999, Acknowledgments]. Він зазначає, що під час написання 
звертався до великої кількості таких вторинних джерел, і вказує їх, зокрема “Шерлок 
Холмс у Тибеті” (1968) Річарда Вінкора та “Діамантовий Шерлок Холмс” автора під 
псевдонімом Хапі (1974), інші, не тільки художні, а й наукові. Обраний Джам’янгом 
Норбу шлях дав йому можливість побудувати композицію твору на кшталт автор-
ських буддійських трактатів, де твір може являти собою монтаж цитат різних творів, 
який поєднує різні прийоми: алюзію, неточну цитату з розширенням вихідного тек-
сту, точну цитату з посиланням і відносно точну цитату без посилання на джерело, 
переказ, переспів [Огнева 1978, 124–126; Огнева 1979, 43–47]. Важливими в такому 
контексті є наведені імена, географічні назви (реальні та уявні), терміни, які Норбу 
коментує в посиланнях із вказівкою використаних джерел, або без них.

У часі дії твору розгортаються протягом 1891–1892, 1950-х – 1989 рр., тобто чіт-
ко визначена просторово-часова ніша для подій, представлених у “Мандалі Шерло-
ка Холмса”. Джам’янг Норбу – реальний автор – проектує події власного життя на 
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Джам’янга Норбу – видавця, наділяючи його своїм ім’ям, подіями своєї біографії: 
“Я народився в родині дуже успішного купця в місті Лхасі, столиці Тибету, в 
1944 році, в рік Дерев’яної мавпи. Мій батько був проникливою людиною, а оскіль-
ки він багато подорожував у справах і бував у Монголії, Туркестані, Непалі та Ки-
таї, йому краще за інших тибетців було відомо про те, наскільки крихке становище 
нашої щасливої, хоча й відсталої країни. Цілком розуміючи переваги сучасної осві-
ти, він відправив мене до єзуїтської школи в місті – кліматичної станції Дарджилінг 
у Британській Індії” [Norbu 1999, Preface].

Факти біографії реального Джам’янга Норбу і його літературної іпостасі, пред-
ставленої лише в передмові та епілозі, практично однакові: втеча зі Лхаси, навчання 
в єзуїтській школі, праця на тибетський уряд в екзилі, місця подій – Лхаса, Дарджи-
лінг, Дхарамсала, літературна діяльність. Збігається їхній вік, з невеликою різницею, 
коли відбуваються знаменні просторові зміни в їхньому житті – від трьох років до 
дванадцяти/тринадцяти і досягнення п’ятнадцяти/сімнадцяти, – що супроводжують-
ся і змінами їхніх соціальних статусів, обумовлених набутою освітою, досвідом і 
реальною політичною ситуацією. Джам’янг Норбу презентує час подій: 1944 рік – рік 
народження Джам’янга Норбу, редактора і видавця спогадів Харі Мукерджі; 1949 – 
рік народження Джам’янга Норбу, автора “Мандали Шерлока Холмса” – роману; 
жовтень 1988-го і червень 1989 р. – перебування іпостасі Джам’янга Норбу і його 
самого в Дхарамсалі. Але остання дата є багатозначною: події на площі Тяньаньмень 
і присудження Нобелівської премії Тенцзін Г’єцхо, Далай-ламі XIV [Guest 2010, 91]. 
Таким чином, відбувається включення автора і його проекції в сучасний світ, що має 
стосунок до реального Тибету та його політичного становища, і з’являється можли-
вість представити справжній Тибет як своєму, так і іноземному читачеві. 

Твір адресований англомовній аудиторії від Індії до Європи й Америки, а також 
і на Сході, що визначено назвою. Назва (розгорнута) вказує місце подій – Індія й 
Тибет – і розрахована на те, аби привернути увагу широкого кола читачів до ти-
бетської проблематики. Слово “мандала” продовжує цю асоціацію, а ім’я Шерлок 
Холмс адресоване англомовним носіям, знайомим з героєм оповідань А. Конан-
Дойля. Розгорнута частина назви повною титулатурою презентує ще одного героя 
твору – Харі Чанди Мукерджі, якому належать спогади про спільні із Шерлоком 
Холмсом пригоди. Образ Харі Чанди Мукерджі, з одного боку, є запозиченим з ро-
ману Ред’ярда Кіплінга “Кім”, так само як і термін “велика гра”. З другого боку, за 
цим літературним персонажем у Норбу, так само як і в Кіплінга, стоїть реальна по-
стать – Сарат Чандра Дас (1849–1917). Він відомий як агент на службі її королівської 
величності, і за ним стоїть ціла низка агентів – індійців, які, виконуючи особливі за-
вдання і ризикуючи власним життям, досліджували шляхи сполучення, картографу-
вали місцевість, фіксували місцеві обряди і звичаї, збирали різноманітні матеріали. 
Дас знаний ще й як дослідник – тибетолог, автор численних наукових праць, тобто 
за ним тягнеться низка науковців – організаторів і учасників численних експедицій, 
які мріяли не тільки сягнути загадкового Тибету, а й побачити на власні очі Лхасу, 
його столицю. Похований Сарат Чандра Дас у Дарджилінзі, де розташована й моги-
ла Чьоми де Кьороші (1784–1842), якого дехто вважає першим професійним тибе-
тологом. Образ Харі Чанди Мукерджі, свого персонажа, Джам’янг Норбу наповнив 
деталями біографії Даса: дві мандрівки до Тибету (м. Ташілхунпо, Лхаса), Дарджи-
лінг і Вілла Лхаса, Дарджилінг як місце поховання. На Віллі Лхаса були знайдені і 
спогади Мукерджі. У назві Норбу зазначає наукові товариства, членом яких був 
персонаж його твору – Харі Чанди Мукерджі. Переважають англійські, але включе-
ні й Російське географічне товариство, й таємне індійське.

Назві відповідають епіграфи (5), які є цитатами з творів А. Конан-Дойля (“Пус-
тий будинок”, “Крамниця москательщика”), І. Д. Лауфа, науковця, та Р. Кіплінга. Два 
перших, цитати з Конан-Дойля, презентують постать головного героя – Шерлока 
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Холмса в іпостасі норвезького мандрівника Сігерсона, натякають на майбутні події, 
вводять ключові слова: Тибет, Далай-лама, страждання – необхідні для розуміння 
нової іпостасі головного героя в змісті роману. Наступний епіграф розкриває зміст 
терміна “мандала” і проектує просторово-часову розгортку як особистості головно-
го героя – Шерлока Холмса, так і тексту: від реального до сакрального. Два останні 
епіграфи, цитати з роману “Кім” Кіплінга, представляють ще одного героя – Бабу, 
або Харі Чанди Мукерджі, який включений Норбу до його роману, і вводять термін 
“велика гра” (Greate Game), що не втратив значення і в сучасному світі, діставши 
уточнення “нова велика гра” (New Greate Game). За словами одного з персонажів 
роману Р. Кіплінга “Кім”, “Велика гра не припиняється ні вдень, ні вночі”. Такий 
хід знадобився Джам’янгу Норбу для того, аби привернути увагу до протистояння 
двох імперій – Англії і Росії, а також Китаю за вплив на теренах Центральної Азії 
на межі XIX і XX століть і місця Тибету в цій “великій грі” в той час і в сучасному 
світі. Цей термін не втратив свого значення і нині, а сучасний історик визначає: 
“Боротьба за вплив у Центральній Азії і за просторі економічні ресурси цього вели-
чезного регіону йде й сьогодні, загострюючись із кожним роком” [Фурсов 2016, 88]. 
У переносному сенсі доля малих народів майже завжди є гральною картою у “вели-
кій грі”, яку розігрують великі держави в боротьбі за панування в тих чи інших ре-
гіонах світового простору, як-от це сталося з Тибетом у середині 50-х рр. XX ст. і 
відбувається з багатьма іншими народами в наш час. Всі епіграфи створюють асо-
ціативне поле для розуміння авторського задуму.

Автор Джам’янг Норбу у передмові та епілозі постає, зберігаючи власне ім’я, 
Джам’янгом Норбу, редактором і видавцем, фактично даруючи цьому персонажеві 
свою біографію. Завдяки Норбу-видавцеві і Сідартху, чи Сіду Мукерджі, правнуку 
Харі Мукерджі, спогади останнього побачили світ. Особистий простір Норбу-
редактора визначений від Лхаси до Дарджилінга і Дхарамсали. Додаток “Подяки” 
(Acknowledgments) містить слова вдячності тим, хто допомагав авторові твору 
Джам’янгу Норбу під час роботи над романом. Але як складова роману подяки зна-
добилися Норбу для представлення джерел, які він використовував, працюючи над 
текстом [Norbu 1999, Acknowledgments]. Літературну канву роману, окрім літератур-
них творів, зокрема, А. Конан-Дойля і Р. Кіплінга, інших письменників, складають 
наукові тибетологічні дослідження, опертя на дитячі спогади про емоційно пережи-
ті миті, досвід дорослої людини, яка усвідомлює себе тибетцем, презентуючи усві-
домлене знання про вітчизну, про найрідніший її куточок з метою донести це 
справжнє знання світові. Авторською знахідкою є словник (Glossary), чий зміст із 
розкриттям іншомовної приналежності того чи іншого терміна презентує і просто-
річну мову, і розмовну, і водночас багатомовний світ Сходу. До команди мандрів-
ників Тибетом, окрім англійця Холмса, бенгальця Мукерджі, входили сіккімець 
Кінтуп, хлопець з Ладакху на ім’я Джамспел та Шаккур Алі Гаффуру – син яркенд-
ця і ламаїстки (вочевидь, тибетки) – таким чином, Норбу презентує різномовний, 
різноетнічний світ Гімалаїв, зберігаючи, проте, вишуканість англійської мови. За 
визначенням Церінга Шак’ї, англійська мова, загальна стилістика твору викликали 
сумніви в тому, що його автором є тибетець Джам’янг Норбу: «Я пам’ятаю, коли 
його роман “Мандала Шерлока Холмса” був надрукований, Пітер Хопкірк (1930–
2014), англійський письменник і журналіст, сказав мені, що тибетець нездатний на-
писати книгу. Навіть після того, як проінформував його про своє знайомство з 
автором, він просто зневажливо кивнув» [Shakya 2016]. Це той самий англійський 
автор і знавець з проблем Великої гри (The Great Game: On Secret Service in High 
Asia, John Murray, 1990) та роману Р. Кіплінга “Кім” (Quest for Kim: in Search of 
Kipling’s Great Game, 1996). Ймовірно, така реакція має кілька причин: звичайний 
імперський гонор; невдоволення фахівця відсутністю посилань на його твори; від-
чуття професіонала, що автором такого твору може бути команда.
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Не менш значимими є й авторські посилання, зроблені Джам’янгом Норбу, які 
знадобилися йому, як він пише, аби висловити подяки “іншим вченим і письменни-
кам, чиї праці правили для мене джерелом інформації чи натхнення, саме їм я подя-
кував у посиланнях і цитатах” [Norbu 1999, Acknowledgments]. Посилання стають 
додатковими ланцюгами, що скріплюють цілісність тексту в часі і просторі. Зв’язок 
із вказаним контекстом може підтримуватися власним іменем. Супутником у тибет-
ських мандрах Холмса і Мукерджі, як вже згадувалося, є людина на ім’я Кінтуп. За 
його постаттю стоїть також реальна особа – пандит на ім’я Кінтуп, який, як і інші 
пандити, а серед них Наїн Сінгх, Кішен Сінгх, Мані Сінгх, підготовлені Топографіч-
ною службою Індії, займався дослідженням Тибету, і саме завдяки їм встановлюва-
лася дійсна його територія. В тексті Норбу наводить розгорнутий опис підготовки і 
роботи так званих картографів. За визначенням Мукерджі, “збирання географічних 
та етнографічних відомостей – це хліб насущний нашого відомства”, тобто Топо-
графічної служби Індії. Внесок індійських пандитів у вивчення закритої країни 
високо оцінений білими мандрівниками, які її досліджували: “Якби будь-який бри-
танський дослідник здійснив третину того, чого досягли” згадані пандити, “на ньо-
го посипалися б медалі і нагороди… просування по службі й усіляке звеличування. 
Щодо тих тубільних дослідників, то все, чого вони могли очікувати, – це невелика 
грошова винагорода і невідомість” (Вільям Рокхілл, цит. за: [Фурсов 2016, 28]). З 
ім’ям Кінтупа пов’язана історія ототожнення річок тибетської Цангпо та індійської 
Брахмапутри. Цей епізод, як і постать самого індійського пандита, Норбу проко-
ментував у посиланнях, вшановуючи таким чином пам’ять хоробрих горців [Norbu 
1999, Tibet, посилання на ім’я Кінтуп], але без посилання на відповідну працю 
П. Хопкірка.

Даючи тлумачення тому чи іншому терміну в посиланнях, Норбу не вказує дже-
рел, але автори і їхні твори, яким він завдячує, презентовані в “Подяках” [Norbu 
1999, Acknowledgments]. Визначаючи Шерлока Холмса як перевтілення настоятеля 
тибетського монастиря і наводячи в тексті відповідні терміни, він вдячний за езо-
теричні подробиці Казі Дава Самдупу та Евансу Венцю, яким належать переклад, 
видання, коментарі разом із психологічними коментарями Карла Юнга до тексту 
“Бардо тходол”, більш відомого як “Тибетська книга мертвих” (1927, 1954). Він від-
дав перевагу класичній релігієзнавчій роботі й оминув нові переклади, що з’явилися 
в 1975 році (Франческа Фрімантл і Чог’ян Трунпа) та в 1993-му (Роберт Турман). 
У Норбу відсутні так само й посилання на твори П. Хопкірка 1990-х років, хоча пи-
семні джерела були в них часом спільними.

Джам’янг Норбу віддав свою біографію відповідному літературному персона-
жу – теж літератору у власному творі, тобто він біографічно і біологічно відобра-
жений. Він також представлений як творець тексту, як художній представник 
письменника. Але вишуканість англійського тексту, створеного тибетцем, виклика-
ла певні сумніви в його авторстві в Пітера Хопкірка – англійця, шанувальника, так 
само як і Норбу, творчого спадку Редьярда Кіплінга і великого фахівця з проблем 
Великої гри. І, попри бажання Джам’янга Норбу представити справжній Тибет, ін-
трига продовжує зберігатися – чи то щодо реальної історії і культури тибетців у 
його викладі, чи то щодо реальної постаті самого автора. Роман Джам’янга Норбу 
можна розглядати як спробу розкрити культурний код тибетців і таким чином від-
крити світові справжній Тибет, донести відомості про свою країну іншому світові. 
Щодо його творів, то відомо, що їх читають також в Тибеті та у Китаї в перекла-
дах, які іноді друкуються на окремих веб-сайтах, але про що саме йдеться, зали-
шається нез’ясованим, хоча й Норбу називають тибетським Лу Сюнем [Apogee… 
2015]. На жаль, автору наведених рядків не вдалося віднайти роман “Мандала 
Шерлока Холмса”, виданий тибетською чи китайською мовами саме в Китаї, або в 
ТАР, або на Тайвані.
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О. О. Хамрай
 

ПерсПективи застосування
феноменологічного Підходу
в оПисі арабської граматики

Пропоноване дослідження присвячено тим елементам граматичної системи 
арабської літературної мови (АЛМ), включення яких до парадигматики жод-

ним чином не обумовлене сучасним станом цієї мови.
Як відомо, феноменологічним у філософії називають підхід, що полягає в без-

передумовному описуванні досвіду свідомості, що пізнає, і виокремленні сутнісних 
рис цього досвіду [Введение… 1989, 98].

Цей підхід можна протиставити метафізичному, або онтологічному, підходу, 
який полягає у вивченні буття як такого, що його можна визначити як повноту та 
єдність усіх видів. Онтологія досліджує фундаментальні принципи буття, найза-
гальніші сутності й категорії сущого, його принципи, структури й закономірності 
[Философский словарь 2001, 395].

Обидва підходи передбачають достатній рівень абстрактності суджень, що дозво-
ляє в межах мінімальної тривимірної моделі мови [Шаляпина 2007, 22] сформувати 
дві площини – онтологічну й феноменологічну, на які можна спроектувати мовні 
явища. У межах запропонованої нами моделі ці площини перетинаються, утворюю-
чи вісь узагальнення. При цьому онтологічна площина обмежується осями узагаль-
нення й членування, а феноменологічна – осями  узагальнення й позначення.

І якщо онтологічна частина пропонованої моделі була описана нами досить де-
тально [див.: Хамрай 2010], то феноменологічна складова потребує пояснень.

У гуманітарних науках феноменологія почалася з тези Е. Гуссерля, відомої як 
“назад до самих речей!”, що протиставляється поширеним у ті часи закликам “назад 
до Канта!”, “назад до Гегеля!” й означає подолання забобонів і упереджених думок, 
звільнення від звичних налаштувань і нав’язуваних суджень, відсторонення від ме-
тодологічних шаблонів і кліше, звернення до первинного досвіду свідомості, де речі 
постають не як предмети вже існуючих теорій, точок зору й налаштувань, а як дещо, 
що розкривається перед нами само собою, в первинному досвіді [Гуссерль 2001, 50].

Феноменологія означає також дослідження “феноменів”, тобто того, що виникає 
у свідомості, того, що “дано”. Йдеться про те, аби досліджувати це дане, “саму 
річ”, яку сприймають, про яку мислять, про яку говорять, не утворюючи при цьому 
жодних гіпотез ані про взаємини, що пов’язують феномен із буттям, феноменом 
якого він і є, ані про взаємини, що поєднують його з “Я”, для якого він є феноменом 
[Лиотар 2001, 7].

Разом із тим у природничих науках, зокрема у фізиці, термін “феноменологія” 
використовується на позначення сукупності знань, що визначають взаємозв’язок 
між різними спостереженнями явищ (феноменів) відповідно до фундаментальної 
теорії, які, утім, із цієї теорії не випливають. Як приклад найуспішнішого застосу-
вання феноменологічного підходу у фізиці елементарних часток можна назвати мо-
дель векторної домінантності [див., напр.: Хачатурян 1971, 583–634].

Одним із центральних понять феноменології Гуссерля є феноменологічна редук-
ція, пов’язана з процесом звільнення свідомості від натуралістичного налаштування. 
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Витоки цієї практики можна виявити в радикальному сумніві Декарта. Феномено-
логічна редукція дослівно означає редукцію речей до феноменів і винесення за 
дужки обговорення їхнього реального статусу.

Феноменологічна редукція здійснюється поряд з епохе – утриманням від поперед-
ніх суджень про реальний світ – і в цілому є сукупністю різних редукцій: феномено-
лого-психологічної, ейдетичної та трансцендентальної [Гуссерль 2001, 271].

Феноменолого-психологічна та ейдетична редукції дозволяють здійснити пово-
рот від сприйняття світу в природній установці (налаштуванні) до зосередження на 
самих переживаннях свідомості, а потім і перейти від розгляду переживань у їхній 
індивідуальності до (розуміння) їхніх сутностей. Далі трансцендентальна редукція 
відкриває чисту свідомість: емпіричні компоненти свідомості виносяться за дужки, 
існування емпіричного суб’єкта й феномени його психічного життя перестають 
бути предметом уваги [Гуссерль 1999, 76].

Однією з основ філософії Гуссерля є вчення про ідеальне та можливість його 
безпосереднього спостереження, тобто споглядання сутності ідеального (ідеації, 
категорійного споглядання або ейдетичної інтуїції). Ідеація може бути покладена в 
основу феноменологічного визначення низки фундаментальних понять, пов’язаних 
із мовою:

«Щó є “значення”, це може бути дане нам так само безпосередньо, як дане нам 
те, щó є колір та звук. Воно не піддається подальшим визначенням, воно є дескрип-
тивно граничним. Кожного разу, коли ми здійснюємо або розуміємо вираз, він озна-
чає для нас дещо, ми насправді усвідомлюємо його смисл. Цей акт розуміння, акт 
надання значення, акт здійснення смислу не є актом слухання звучання слова або 
актом переживання якого-небудь образу фантазії, що приходить у той самий час. І 
так само, як нам з очевидністю дані феноменологічні відмінності між звуками, що 
виникають, нам дані й відмінності між значеннями» [Гуссерль 2011, 166].

З другого боку, екзистенційні значення й смисли стають фактами культури тією 
мірою, якою вони включаються до міжособистісного спілкування індивідів, а та-
кож – за допомогою штучної символізації – до більш опосередкованих відношень 
та ширшого контексту. Штучна, або конвенційна, символізація надбудовується, 
згідно з Мерло-Понті, над рівнем спонтанного, первинного сприйняття й природної 
символізації.

Користуючись методом феноменологічної редукції та поглиблюючи її, Мерло-
Понті слідом за Гуссерлем прагне знайти найприродніший та водночас найцілісні-
ший вихідний контакт людини зі світом, прагне віднайти феномен “по той бік від 
світу об’єктів” як первинне відкриття світу: з цієї точки зору мета філософії – опо-
відь про початок, їй належить висловити те, яким чином зароджується “життєвий 
досвід”, первісний контакт зі світом, що передує будь-якій думці про світ. Фено-
менологічна редукція в такому разі означає висунення на перший план смислово-
го зв’язку людини зі світом, а інтенція з’являється як “формула єдиної поведінки 
перед лицем Іншого, Природи, Часу, Смерті, словом, особливий спосіб оформлен-
ня світу”.

Феноменологія мови, вважає філософ, розкриває людську суб’єктивність у най-
більш “фундаментальних її вимірах”. Тому феноменологія мови, на відміну від 
лінгвістичної науки, не може розглядати мову лише в аспекті системи значень, що 
склалася, й сталих нормативних форм.

Мова у такому разі – “один з об’єктів, суверенно конституйованих свідомістю, 
а її сучасні різновиди є окремим випадком деякої можливої мови, секрет якої поля-
гає в тому, аби бути системою знаків, пов’язаних зі своїми значеннями однозначни-
ми взаєминами, що доступні тотальному поясненню, як у своїй структурі, так і у 
своїй функції. Цей секрет зберігається свідомістю, і, таким чином, виходить, що 
мова, як поставлений перед думкою об’єкт, може стосовно неї відігравати лише 
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роль супроводу, заміщення, короткого довідника для пам’яті або вторинного засобу 
для комунікації” [Мерло-Понти 1994, 179] (цит. за: [Хрыкин 2005, 40]).

З феноменологічної точки зору, тобто для суб’єкта, що говорить і використовує 
мову як засіб комунікації з живою спільнотою, мова знову виявляє свою єдність: 
вона більше не є результатом хаотичного минулого незалежних лінгвістичних фак-
тів, а системою, усі елементи якої конкурують в унікальному зусиллі висловити 
дещо звернене до теперішнього й майбутнього, отже, керованого логікою актуаль-
ності [Мерло-Понти 1994, 180].

Разом із тим за суб’єктивного погляду на мовну комунікацію значення мовних 
знаків постає як переживання того, хто говорить (слухає), й має вважатися психіч-
ною діяльністю, що є неприйнятним для лінгвістики як науки, яка має свої предмет, 
об’єкт і методологію дослідження. Менталізм шукає опору в галузі психіки, а меха-
ніцизм, що протиставляється менталізму, звертається до позамовної дійсності [Вар-
дуль 1977, 122].

Отже, в описі такої абстрактної складової системи мови, як граматика, необхід-
но там, де це можливо, розмежовувати об’єктивне й суб’єктивне в судженнях про 
граматичні явища, відокремлювати внутрішню логіку мови від логічних побудов, 
покликаних впорядкувати її розуміння дослідниками.

Ми вважаємо, що за опису граматичної системи мови в контексті її дослідження 
в межах різних граматичних традицій, надто коли ці дослідження вплинули на саму 
мову, як це мало місце у випадку класичної арабської мови (КАМ) та арабської лі-
тературної мови (АЛМ), взаємовплив між об’єктивними й суб’єктивними суджен-
нями, а відтак і відповідними умовиводами стає дещо складнішим.

Як відомо з логіки, залежно від того, який саме логічний зв’язок існує між по-
силками та умовиводом, можна виокремити два різновиди умовиводів: дедуктив-
ний та індуктивний. У дедуктивному умовиводі цей зв’язок з логічною необхід-
ністю випливає з прийнятих посилок, у результаті такий умовивід, якщо він 
зроблений на основі “правильних” посилок, завжди приводить до “правильного” 
висновку.

В індуктивному умовиводі зв’язок посилок і висновку спирається не на закон, 
а на деякі фізичні або психологічні підстави, що не мають суто формального харак-
теру. У такому умовиводі висновок логічно не випливає з посилок і може містити 
інформацію, що в них відсутня. Достовірність посилки не означає достовірності ін-
дуктивного твердження, виведеного з цієї посилки. Індукція дає лише ймовірні або 
можливі умовиводи, що потребують подальшої перевірки [Ивин 1998, 111–112].

Таким чином, дедукція – це отримання висновків, настільки ж достовірних, як і 
прийняті посилки, індукція – виведення імовірних висновків.

До числа індуктивних умовиводів належать як переходи від окремого, частко-
вого до загального, так і судження за аналогією, методи встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, підтвердження висновків, цільове обґрунтування тощо. “Де-
дукція дає стовідсоткову гарантію успіху, а не просто забезпечує ту чи іншу – може, 
й високу – ймовірність істинного умовиводу. Виходячи з істинних посилок і роз-
мірковуючи дедуктивно, ми обов’язково в усіх випадках дістанемо достовірне знан-
ня” [Ивин 1998, 114].

Дедуктивний умовивід використовується як для верифікації, так і для фальсифі-
кації тверджень, а також для систематизації теорій або систем знання. І на додачу 
дедуктивна аргументація є універсальною, її можна застосовувати в усіх галузях 
знання та будь-якій аудиторії [Ивин 1998, 117].

Між цими двома методами існує тісний зв’язок: так, індуктивний умовивід, ре-
зультатом якого є загальний висновок про весь клас предметів на підставі знання 
предметів цього класу, прийнято називати неповною, або популярною, індукцією 
[Ивин 1998, 122].
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Разом із тим повною індукцією є така індукція, в посилках якої про кожен із пред-
метів, що входять до множини, що розглядається, стверджується, що він має певну 
властивість. Наслідком цього є висновок, що всі предмети цієї множини мають цю 
властивість. У повній індукції висновок із необхідністю, а не з певною імовірністю, 
випливає з посилок. Таким чином, ця індукція є різновидом дедуктивного умовиво-
ду [Ивин 1998, 125].

Як можна помітити, визначення як індуктивного, так і дедуктивного методів тіс-
но пов’язане з поняттям істинності вихідних посилок, а в парадигматичний опис 
граматичної системи закладено парадокс: з одного боку, граматичні форми є “істин-
ними”, адже вони наявні в мові й мовленні, а з другого – стовідсотково довести 
зв’язок цих форм з “еталонним”, а тому й “правильним” граматичним значенням в 
усіх випадках їхнього вживання, принаймні в АЛМ, практично неможливо. З огля-
ду на це нам видається доцільним виходити з визначення силогізму в логіці як 
особливого прийому, що має на меті допомогти правильному з’єднанню речень у 
міркування [Минто 1997, 172].

Тоді, абстрагуючись від істинності вихідних посилок, ми можемо прийняти ви-
значення дедуктивного доказу як результату опосередкованого умовиводу, в якому 
одна з двох посилок загальніша, ніж сам умовивід [Минто 1997, 170].

Разом із тим при створенні парадигматичного опису граматичної системи або її 
фрагментів певна міра достовірності, точності й системності є запорукою адекват-
ності такого опису. Тому лінгвісти, намагаючись компенсувати методологічні вади 
створюваних ними описів, вимушені виходити за межі арабської мови (АМ) або за 
межі лінгвістичних методів дослідження. Зрозуміло, що для середньовічних араб-
ських вчених-мусульман прийнятним був тільки другий шлях, адже, по-перше, 
знання АМ було однією з необхідних попередніх умов пізнання Одкровення [Ков-
тонюк 2004, ІХ], а саме це є головною кінцевою метою роботи мусульманського 
вченого, в якій би галузі науки він не працював; а по-друге, попри те що логічні 
побудови традиційної арабської граматики (ТАГ) склалися під впливом “грецьких 
наук”, АМ, з точки зору мусульманських вчених, репрезентує ідеальну структуру 
людської мови, адже саме цією мовою Всевишній надіслав своє останнє Одкро-
вення [Versteegh 2000, 302].

Отже, найправильніший спосіб підвищити надійність умовиводу, не виходячи за 
межі АМ, – використовувати дедуктивні методи, адже саме дедуктивний метод, як 
зазначалося вище, гарантує стовідсоткову правильність умовиводу. Втім, аби досяг-
нути цієї правильності, треба мати в основі стовідсотково правильні положення. 
Зрозуміло, що такої достовірності можна досягти, лише спираючись на догмат віри, 
який не передбачає сумнівів або критичного аналізу.

За такого підходу не виникає жодних проблем, якщо треба пов’язати між собою 
неочевидні речі, не вдаючись до “зайвих” деталей на кшталт того, як може частка 
чогось “вимагати” або як саме однакова вокалізація двох різних за походженням і 
сутністю словоформ може визначати їхні спільні властивості. Утім, у випадку АМ, 
якщо ці властивості описані в авторитетних текстах, це означає, що вони насправді 
існують, навіть якщо з лінгвістичної точки зору це й не так.

Разом із тим судження за аналогією, як було сказано вище, належить до числа 
індуктивних методів, унаслідок чого арабська лінгвістична традиція (АЛТ), що 
його широко застосовувала, була вимушена, виходячи з дедуктивної посилки (напр., 
“деякі частки мають властивості дієслова”), застосовувати індуктивні посилки в 
умовиводі (напр., “наявність спільних формальних показників обумовлює спільні 
граматичні властивості”). При цьому не вийти за межі лінгвістичних методів, залу-
чаючи для аналізу мовного матеріалу методологію суміжних дисциплін, насампе-
ред логіки, навряд чи можливо.
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Сучасне мовознавство, що має, беззаперечно, “західне” походження, також ба-
зується на методологічних принципах, які містять обидва підходи, що обумовлює 
певні труднощі з галузевим співвіднесенням лінгвістики. Так, у своїй дедуктивній 
частині мовознавство може бути побудоване як логіка й математика: виокремлюєть-
ся певна мінімальна кількість первинних термінів, які не визначаються, а посту-
люються, а через них визначаються решта термінів [Ревзин 1962, 8].

У цьому сучасне мовознавство мало чим відрізняється від традиційного араб-
ського (як приклад можна навести такі концепції, як aşl і far‘), окрім хіба що під-
ходу до аксіоматики – в АЛТ кількість аксіом не обмежена зовнішніми щодо АЛМ 
факторами. Адже вона, як найдосконаліша мова, є інструментом отримання всіх 
необхідних знань, достатніх для всіх “мусульманских” наук, до числа яких, нага-
даємо, з точки зору АЛТ, принаймні з Х ст., належать традиційні арабські лінгвіс-
тичні студії.

Головна різниця між двома лінгвістичними традиціями полягає, вочевидь, у їх-
ній індуктивній частині. Справді, оцінювання достовірності ймовірних і можливих 
припущень щодо граматичного значення наявних в АМ словоформ по-різному 
здійснюється в межах цих традицій. Індукція в АЛТ базується на вірі в доскона-
лість АМ, як мови, якою було надіслане Одкровення, а достовірність є функцією 
надійності зв’язку досліджуваної форми з еталоном, що міститься в “авторитет-
них” текстах.

Західна лінгвістика, принаймні в докартезіанську епоху, у своїй індуктивній час-
тині також базувалася на вірі в “ідеальну” мову, якою в Західній Європі, зрозуміло, 
була латина. Унаслідок цього “граматичність” визначалася, а за парадигматичного 
підходу ще й досі, як це не дивно, часто визначається подібністю граматичних кате-
горій, наявних у досліджуваній мові, до відповідних латинських [Глисон 1959, 183]. 
Причому така подібність, як правило, має імпліцитний характер, не є предметом 
аналізу й базується якщо не на вірі в досконалість “звичайної” парадигматики, то 
щонайменше на інтуїтивному припущенні такої досконалості. Арабська граматика 
в західних дослідженнях також не уникла цієї долі.

Пізніше, особливо починаючи з ХІХ ст., внаслідок розвитку раціональних тен-
денцій у мовознавстві індуктивні посилки в працях західних мовознавців почали 
дедалі більше спиратися на раціональні принципи побудови, що склалися при до-
слідженні реальних мов у межах історичного, а згодом діахронічного, статистично-
го та інших підходів, притаманних сучасному мовознавству.

Відтак індуктивна частина сучасних західних досліджень АМ у своїх парадиг-
матичних проявах з великою часткою імовірності має спиратися на визначення ви-
сокого ступеня узагальненості, що співвідноситься з реальними мовними фактами 
через подібність із парадигматикою мов, на матеріалі яких склалися базові концеп-
ції сучасної лінгвістики.

“Західна” парадигматика, принаймні в нашій інтерпретації, аби пов’язати реаль-
ні мовні факти зі звичними для західного мовознавства концепціями, спирається на 
індуктивні методи. Для таких випадків цілком закономірною буде, за умови збере-
ження лінгвістичної методології, необхідність виходу за межі АМ із залученням 
фактів, притаманних мовам, іноді вельми віддаленим від арабської в типологічному 
відношенні. Наприклад, У. Райт, описуючи вплив частки َّإن на субстантиви, порів-
нює її з латинськими ecce – en eum, ecce eum – eccum, хоча ця аналогія тут нічого 
не пояснює щодо самого впливу [Wright 1986, ІІІ, 17].

Індуктивна ж частина логічних побудов ТАГ, насамперед через специфіку своєї 
логічності, має виходити з подібності досліджуваних граматичних явищ до “ета-
лонних” форм, встановлюваної логічним шляхом.

Виходячи з вищесказаного, нам видається доцільним розглядати граматичні яви-
ща АЛМ як з онтологічної, так і з феноменологічної точки зору.
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У межах пропонованої моделі при представленні наявної системи граматичних 
значень і нормативних форм у вигляді проекції на “онтологічну” площину, яка має 
виміри узагальнення й деталізації, систему інтерпретації цих значень та форм мож-
на спроектувати на “феноменологічну” площину, яка має виміри узагальнення й 
позначення. Так отримуємо тривимірну модель, що дозволяє залучати до опису 
граматичної системи не тільки самі граматичні явища, безпосередньо доступні 
спостереженню в мовленні, а й особливості їхньої інтерпретації, що мають місце 
у контексті різних лінгвістичних вчень.

Завдяки цій проекції досягається “винесення за дужки” парадигматики, яка сут-
тєво відрізняється у випадку греко-латинської та арабської лінгвістичних традицій 
опису граматичної системи АМ – у першому випадку парадигматика нагадує ла-
тинську, а в другому – парадигми у звичному для західної лінгвістики вигляді вза-
галі [Owens 1988, 85]. Завдяки цьому, принаймні в онтології, можна за потреби 
взагалі абстрагуватись від парадигматики мовлення.

У пропонованій моделі “феноменологічна” й “онтологічна” площини мають 
спільний вимір узагальнення, на який відображується міра абстрагованості грама-
тичного значення та інтерпретації самого явища. При цьому вимір деталізації слу-
жить для відображення інваріантності/прототипності граматичного значення, а 
вимір позначення, присутній у “феноменологічній” площині, дозволяє відобража-
ти рівень співвіднесеності парадигматики з “реальними” граматичними явищами 
АЛМ. До того ж вказана співвіднесеність визначається мірою феноменологічної 
редукції, до якої за необхідності можна вдаватися при парадигматичному описі гра-
матичної системи мови.

Сказане дозволяє дійти висновку, що такий погляд на мову, зокрема на її грама-
тичну систему, доречний у випадку мов із розвиненою літературною формою, яка 
увібрала у себе велику кількість архаїчних граматичних рис, чия сучасна інтерпре-
тація може суттєво відрізнятися від вихідної. Арабська літературна мова, особливо 
якщо розглядати її як підмножину класичної арабської мови, беззаперечно, нале-
жить до числа таких мов, тому запропонована модель є доречною та евристично 
потужною, особливо коли йдеться про дослідження класичних текстів.
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переклади

Нáрада-бгакті-сутри /
переклад з санскриту та коментарі д. В. бурби

Сутри (від sūtra – “шнур”) – це особливий вид конспективних текстів, які скла-
даються зі стислих тезисних висловлювань-сутр. Поява такої літературної фор-

ми була викликана тією обставиною, що в давнину учні завчали сутри напам’ять і 
обсяг матеріалу, який треба було запам’ятати, мав суттєве значення. Але наставник 
тривалий час давав учневі докладні пояснення, той був добре обізнаним із предме-
том вивчення, тому лаконічність тез не ставала для нього перешкодою: сутри фак-
тично виконували роль лише підказки, так би мовити, шнура, на який нанизано 
цілий оберемок асоціацій. 

“Нáрада-бгакті-сутри” є одним з найвідоміших засадничих текстів традиції бгак-
ті. Свамі Бхутешананда (дванадцятий очільник Місії Рамакрішни) зазначає, що сто-
совно автора “Сутр” і часу їхнього написання “немає повної ясності” [Narada Bhakti 
Sutras by Swami Bhuteshananda 2009]. Р. Радж Сінх у своїй книзі “Бгакті та філосо-
фія” датує “Нарада-бгакті-сутри” приблизно початком XI ст. н. е. [Singh 2006].

Нарада – міфічний мудрець, який згадується ще в Атхарваведі і якому припи-
сується авторство деяких гімнів Рігведи. У пізній міфології він зазвичай асоціюєть-
ся з Вішну-Крішною1. Нарада вважається сином Брахми й богині знання Сарасваті. 
Його називають деварші, тобто “мудрець серед богів”, у ролі посланця яких він час 
від часу передає людям поради й повідомлення. В іконографії Нарада зазвичай зо-
бражується з індійським струнним музичнім інструментом віна.

Що стосується слова бгакті, то воно (а також ще кілька санскритських термінів) 
залишено в цій публікації без перекладу, оскільки не має точного українського від-
повідника. Як зазначав стосовно перекладів із санскриту Геґель, “вимагати, щоб ви-
словлювання, зроблене мовою народу, котрий має інший, ніж у нас, спосіб мислення 
та особливу своєрідну культуру, було передано таким виразом нашої мови, який би 
відповідав йому в усій своїй повноті й визначеності, було б, звичайно, повним не-
розумінням суті справи – якщо сказане має інтелектуальний, духовний зміст, а не 
стосується таких безпосередньо сприйнятих органами чуття предметів, як сонце, 
море, дерево, троянда і т. д.” [Гегель 1994, 131–137]. Індійські місіонери зазначають, 
що їм важко (якщо взагалі не неможливо) розповідати про бгакті іноземною мовою 
[Sri Rajnish (Osho) 2015]. 

Звернувшись до словника, знаходимо такі значення слова бгакті: “причетність”, 
“відданість, вірність”, “смирення, покірність”, “любов”. У нашому випадку всі ці 
смислові відтінки характеризують ставлення віруючого (бгакта) до Бога. Бгакті 
вважається найлегшим методом йоги (вивільнення людиною своєї істинної, духов-
ної природи), оскільки, на відміну від аштанга-йоги (восьмиланкової системи Па-
танджалі) або джняна-йоги (йоги знання), не вимагає від адепта виконання суворих 
психотехнічних вправ чи розуміння витончених і складних філософських концеп-
цій. Духовний ріст бгакта забезпечується його емоційним зв’язком з Богом, через 
що найбільшого поширення рух бгакті набув серед тих релігійних груп, котрі ша-
нують Бога як Верховну Істоту, котра має певну зовнішність, якості й т. д.
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Власне, різні шляхи йоги не можна вважати повністю ізольованими один від од-
ного, оскільки в кожному з них присутні елементи інших. Наприклад, Патанджалі у 
своїх “Йога-сутрах” (2.32) дає таке визначення ніямі (дотриманню приписів, другій 
ланці аштанга-йоги): “Це чистота, вдоволеність, подвижництво, вивчення Писання 
й відданість Богові” [The Yoga sūtras of Patañjali 2009]. Але якщо прибічники мо-
ністичного вчення адвайта-веданти розглядають бгакті лише як один з можливих 
методів досягнення мокші (визволення душі від поневолення матерією), яка бачить-
ся ними як злиття душі з абсолютом і втрата нею свого індивідуального існування, 
то ревнителі бгакті вважають мокшу лише побічним продуктом досягнення вищої 
мети: відродження вічного обміну любов’ю між душею й Богом, чим з їхньої точки 
зору і є справжнє бгакті.

Перевагою шляху бгакті вважають його демократизм, але в нього, за словами 
Свамі Вівеканади, є й “величезна вада”: “на низькому рівні воно вироджується в 
огидний фанатизм”. Проте Вівеканада переконує, що “ця небезпека обмежується 
тільки тим рівнем бгакті, який називається підготовчим (gauni). Коли ж бгакті ви-
зріває й досягає свого вищого рівня, тоді прояви дикого фанатизму вже неможливі; 
душа, підкорена вищою любов’ю, настільки близька до Бога Любові, що не може 
сіяти ненависть” [Definition of Bhakti 2006].

Цей переклад “Бгакті-сутр” зроблено із санскритського тексту, що міститься у 
виданні “Narada’s Aphorisms on Bhakti edited by Y. Subrahmanya Sarma” (Adhyatma 
Prakasha Press, Bangalor, 1938). Водночас у примітках вказано на незначні розбіж-
ності цього тексту з редакціями інших видань.

Текст складається з 84 висловлювань-сутр. У сутрах 1–6 дається визначення 
бгакті як вищої любові до Бога, яка є вічним єством людини. Мається на увазі, що у 
звичайному стані людини це єство приховане, але воно може бути проявлене за до-
помогою методу бгакті-йоги. Тоді людина стає досконалою, безсмертною й настіль-
ки вдоволеною, що вже нічого іншого не бажає й не журиться. Також наводяться 
ознаки такого бгакта (прибічника шляху бгакті): він інколи стає духовно сп’янілим, 
немовби закляклим у трансі й черпає радість у своєму істинному “Я”.

У сутрах 7–11 пояснюється, що любов до Бога – це зовсім не те, що любов як 
статевий потяг між чоловіком і жінкою. Бгакт має зрікатися як мирських втіх, так і 
бажання потрапити після смерті до раю завдяки проведенню ведійських ритуалів. 
І з мирського життя, і з Вед він повинен брати лише те, що благотворне (тобто від-
повідає найвищій меті життя, як її розуміють вчителі шляху бгакті). Бгакту треба 
асоціюватися лише з Богом і покладатися лише на Його волю.

Сутри 11–14 попереджають, що навіть той, хто ввіряє себе Богові, має дотриму-
ватись тих норм, які встановлені Писанням. Бо інакше в учня буде спокуса виправ-
довувати свою негідну поведінку тим, що він, мовляв, як Божа людина вже стоїть 
вище звичайних приписів. Також зазначається, що втілена душа не може повністю 
звільнитись від мирської діяльності, але рекомендується звести таку діяльність до 
можливого мінімуму.

У сутрах 15–24 спочатку цитуються три особи, які вважаються авторитетами в 
царині бгакті. В’яса описує таку особливість шляху бгакті, як богослужіння, Ґарґа 
наголошує на слуханні духовних оповідей, а Шанділья зазначає, що бгакті є при-
родним станом душі, тому просто треба не перешкоджати її прагненню. Як зазви-
чай, думка автора наводиться останньою (хоча процитовані думки також визнаються 
слушними): бгакті – це посвята Богові всіх своїх дій. Бгакт завжди пам’ятає про 
Бога, а якщо з якоїсь причини відволікся на щось інше, то йому стає дуже ніяково. 
Як приклад взірцевих бгактів наводяться дівчата-пастушки тієї місцевості, де, згід-
но з “Бгаґавата-пураною”, провів своє дитинство та юність Крішна2. Але сутри 
знову просять не плутати любов пастушок до Крішни зі стосунками між земними 
коханцями, оскільки духовну любов вирізняє те, що особа, котра кохає, щаслива від 
щастя коханого.
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Сутри 25–27 стверджують, що духовний шлях бгакті перевершує шляхи діяль-
ності, знання й технічної йоги, тому що він приносить усі плоди інших шляхів ду-
ховного удосконалювання. До того ж Всевишній відчуває відразу до гордовитих, 
але прихильний до смиренних. 

Сутри 28–33 присвячені розгляду взаємозв’язків бгакті й знання. На противагу 
тим, хто вважає, що здобути бгакті (не як техніку, а як стан) можна тільки через 
знання або що бгакті й знання взаємозалежні, автор сутр проголошує, що бгакті є 
своїм власним плодом і що цей плід реальний – на відміну від абстрактних концеп-
цій прибічників шляху знання.

У сутрах 34–42 перераховані методи бгакті-йоги: відмова від об’єктів органів 
чуття, відмова від прив’язаностей, безперервне поклоніння, оспівування якостей 
Бога й слухання про них. Найдієвішим чинником визнається прихильність великих 
святих та Господня ласка. Констатується, що знайти святого дуже непросто. Проте 
з Божої ласки й завдяки тому, що немає різниці між Богом і Божою людиною (на-
стільки тісно вони поєднані), любов до Бога все ж можна здобути.

Сутри 43–45 вказують на необхідність уникати спілкування із сумнівними осо-
бами, негативні наслідки якого (поява хіті, гніву, омани, ослаблення пам’яті, втрата 
розуму, втрата всього) порівнюються з океаном. У сутрах 46–50 сказано, хто може 
перетнути океан майї (ілюзії): це той, хто зрікається недоброго спілкування, слу-
жить благородним вчителям, стає безкорисливим, живе усамітнено, сторониться 
мирських справ та їхніх плодів і відсторонюється навіть від Вед. Окремо наголо-
шується, що така людина не лише сама спасається, а й сприяє спасінню всього світу.

У сутрах 51–55 зазначається, що любов до Бога осягається особистим досвідом – 
вона інколи проявляється в гідного її. Таку людину цікавить лише Бог, вона слухає 
лише про Нього й думає тільки про Нього. Але описати цю любов словами так само 
неможливо, як німому описати смак їжі. Проте все ж наводяться такі її характерис-
тики: вона поза матеріальним, позбавлена хіті, неперервна, найвитонченіша й що-
миті росте.

Сутри 56–57 говорять про нижчу, або попередню, стадію бгакті. У цій стадії роз-
різняються три підвиди, які визначаються трьома типами віруючих й трьома фунда-
ментальними силами матеріальної світобудови – ґунами, причому кожний поперед-
ній підвид є кращим за наступний. Коментатори пояснюють, що людина, яка пере-
буває під впливом раджаґуни (“запал, рух”), просить у Бога грошей. Це вже краще, 
ніж, перебуваючи під впливом тамоґуни (“інертність, тупість”), жадати від Бога до-
помоги в кривдженні тих, кого вважаєш своїм конкурентом. Але ще кращим є той 
віруючий, котрого цікавить лише пізнання Бога. (Детальніше про це сказано у 
“Бгаґавата-пурані”, 3.29.8–10). Щодо типів віруючих сутра обмежується визначен-
ням “стражденний та інші”. Скоріше за все, тут ми маємо посилання на шістнад-
цятий вірш сьомої глави “Бгаґавадґіти”, в якому сказано про “чотири типи добро-
чесних людей: стражденні, ті, хто прагне знань, бажає багатства, й мудрі”. У двох 
наступних віршах Крішна каже: “З них вирізняється мудрий, завжди зосереджений, 
відданий Єдиному – бо дуже дорогий Я мудрому і він дорогий Мені. Усі вони бла-
городні, але вважається, що мудрий – моє Я, бо він, зосередивши розум, перебуває 
в Мені”. Без мудрого в списку залишаються ті, хто бажає багатства, спрагнені3 
знань і стражденні. У “Йога-сутрах” (2.15) сказано, що “для мудрого все є страж-
данням – через безперервні зміни, неспокій, сліди [минулих] вражень, а також внас-
лідок суперечливого розгортання ґун”. Такі коментатори, як Свамі Шивананда, Су-
брахманья Шарма та інші, пишуть, що в другому типі класифікації вищими є 
стражденні, але зазначають, що це страждання викликається розлукою з Богом.

Сутри 58–61 твердять, що, на відміну від інших засобів наближення до Бога, в 
бгакті легко досягти успіху – через незалежність від інших доказів. Тобто досвід 
спілкування з Богом сам по собі є для бгакта достатнім. Також зазначається, що 
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бгакті є формою вищого спокою, вищого блаженства, оскільки якщо бгакт ввірив 
Богові себе, свої мирські й релігійні справи, то немає приводу для хвилювань.

Сутра 62 застерігає від хибного розуміння духовного життя: відмовлятися треба 
не від мирських справ, а від бажання насолоджуватися плодами своєї праці. І, зви-
чайно, потрібно робити те, що розвиває любов до Бога (тобто потрібні молитви, 
храмове поклоніння й т. д.).

У сутрах 63–65 сказано, що не треба слухати оповіді про жінок, багатство та не-
вірних (атеїстів або не індуїстів) і необхідно позбавлятися пихи, лицемірства й т. д. 
Зазначається, що бгакт присвячує всі свої вчинки Господу, тому якщо в нього і є 
якісь бажання, гнів, гордість і так далі, то це все пов’язано лише з Богом.

Сутра 66 є переходом від опису нижчого, або попереднього, ґатунку бгакті (три 
форми якого були описані) до вищого бгакті: прояв любові до Бога, яка складається 
з вічного служіння Йому, поклоніння Йому душі як вічної коханої Бога. У наступ-
них сутрах описуються такі бгакти. Вони найкращі з тих, хто має лише одну, ду-
ховну мету. Вони розчулено оповідають одне одному про Бога, і голос їхній трем-
тить від хвилювання, по тілу ідуть мурашки, на очах виступають сльози. Цими 
розповідями вони очищують родини й землю. Оскільки такі бгакти просякнуті 
Богом, то вони освячують своєю присутністю святі місяця, роблять справи добро-
дійними, роблять приписи Святим Письмом. Усе це приносить радість померлим 
предкам, богам і землі. З огляду на сувору кастову регламентацію життя індусів 
важливим є твердження про те, що бгакти – одна сім’я і в них немає поділу за наро-
дженням, освітою, зовнішністю, походженням, багатством, родом діяльності й т. д. 

У сутрах 74–80 знову даються настанови учневі, який ще не досяг досконалості. 
Зокрема, відхиляється твердження про те, що в диспутах народжується істина. Від 
суперечок краще утримуватись, оскільки варіантів аргументації безліч, а висновки 
непевні. Рекомендується шанувати настанови про бгакті й робити те, що пробуджує 
любов до Бога, не гаяти час даремно. Треба зберігати й розвивати такі добрі риси 
характеру, як ненасильство, правдивість, чистота, милосердя, віра й т. д. 

Сутри 79–80 присвячені самому Господу, якому завжди всією душею мають 
поклонятися ті, хто не переймається мирським. І Він, шанований і прославлений 
піснеспівами, швидко з’являється перед бгактами4, сповнює їх рішучістю.

Згідно з вісімдесят першою сутрою, для тих, хто дав обітницю служити Богові, 
немає нічого важливішого, ніж бгакті.

У сутрі 82 подається перелік одинадцяти форм бгакті. Зокрема, бгакт може лю-
бити Бога як когось Величного, як когось Привабливого, як свого Господаря, Друга, 
Дитину, Коханого. Найсильнішою названа любов у розлуці з Богом.

Сутра 83 називає імена тринадцяти легендарних учителів. Зазначається, що вони 
однодумці. Також цікаво, що, як стверджується, вони дають настанови про бгакті, 
не боячись людських балачок. Це є своєрідним підтвердження того, що навіть в Ін-
дії прибічники руху бгакті були певною мірою релігійними дисидентами. 

Заключна сутра є традиційною обіцянкою винагороди учневі: хто вірить цим на-
становам Наради, той сповнюється віри в Бога, стає справжнім бгактом і досягає 
Вищої Мети.

Перекладач намагався не лише передати українською мовою сенс “Нарада-
бгакті-сутр”, а й відтворити структуру санскритської фрази, через що переклад не є 
взірцем красного письменства. Незважаючи на це, з об’єктивних причин впоратися 
з поставленим завданням вдалося лише частково. З одного боку, санскрит є флек-
тивною мовою, деякі форми якої не мають українських відповідників. Зокрема, для 
санскритського речення є характерною пасивна конструкція з герундивом (пасив-
ним дієприкметником майбутнього часу), що робить санскритську фразу лапідар-
ною. Наприклад, сутра 74 звучить так: vādo nāvalambyaḥ5. Але через відсутність в 
українській мові герундивів переклад може були лише описовим і, відповідно, 
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більш об’ємним: “Диспут – не те, на що треба покладатися” (або просто “Не треба 
покладатися на диспути”). З другого боку, у санскриті є чотири типи складних слів, 
причому таке слово може складатися з десятків основ, фактично замінюючи собою 
речення, що надає санскриту ознак інкорпоруючої мови. Наприклад, у сутрі 82 ми 
зустрічаємо слово guṇa-māhātmyāsakti-rūpāsakti-pūjāsakti-smaraṇāsakti-dāsyāsakti-
sakhyāsakti-vātsalyāsakti-kāntāsakty-ātma-nivedanāsakti-tan-mayāsakti-parama-
virahāsaktirūpaikadhā. Смислові зв’язки між елементами цього слова не мають 
зовнішнього вираження. Українська мова, у принципі, також дозволяє створювати 
довгі складні слова (наприклад, водогрязеторфопарафінолікування), але не завжди 
і не такі довжелезні. Тому в подібних випадках одне санскритське слово перекла-
дається майже цілим реченням. Також у деяких випадках задля пояснення доводи-
лося додавати (у квадратних дужках) слова, яких немає в оригіналі. Проте маємо 
надію, що цей переклад, незважаючи на його недоліки, дасть читачеві доволі адек-
ватне уявлення про “Бгакті-сутри” Наради.

Нарада-бгакті-сутри (Nārada-bhakti-sutrāṇi)
1 Отже6, пояснюємо бгакті.
2 Воно – вища любов7 до Нього8

3 і вічне єство9,
4 здобувши яке, людина стає досконалою, стає безсмертною, стає вдоволеною;
5 отримавши яке, ніхто [вже] [нічого іншого] не бажає, не журиться, не ненавидить, не 

радіє, не стає прагнучим10;
6 пізнавши котре, [людина] [духовно] сп’янілою стає, [немов] закляклою [у трансі] стає, 

такою стає, що знаходить радість у [істинному] Я11.
7 Через [те що це бгакті має] форму приборкання12 [хтивих бажань], воно не таке, як хіть13.
8 Але приборкання – це зречення [і] від справ світу, [і] від Вед14.
9 Ототожнення15 з Тим та байдужість до того, [прагнення] чого приборкується.

10 Ототожнення – відмова від іншого покровительства.
11 Байдужість до того, [прагнення] чого приборкується, – здійснення [лише] того, що бла-

готворне у світі й Ведах16.
12 [Навіть] після твердої рішучості [йти шляхом бгакті] хай буде піклування про [виконан-

ня норм] Писання.
13 Інакше – загроза падіння.
14 До закінчення строку носіння [душею] тіла [має бути] також мирська діяльність – хар-

чування й т. д., – але мінімальна17.
15 [Далі] через відмінності різних поглядів називаються різновиди тієї [любові до Бога].
16 “[Це] потяг до пуджі18 й т. д.”, – так [каже] син Парашари19.
17 “[Це схильність] до духовних оповідей”, – так [каже] Ґарґа 20.
18 “[Вона здобувається] неперешкоджанням прагненню душі”, – так [каже] Шанділья21.
19 Але Нарада [каже] так: “[Це] піднесення Тому [Богові] всього зробленого, величезне 

збентеження при забутті про Нього”.
20 Воно є саме таким, [як сказано в усіх цих означеннях].
21 [Воно таке, наприклад], як у пастушок Враджу22.
22 Але навіть тут немає забуття чи відкидання знань про велич [Бога].
23 Відсутність того [знання] – [це] наче в коханців.
24 Нема ж бо в цьому, [другому випадку] ощасливлення щастям іншого.
25 Але це [бгакті] вище за карму, джняну та йогу23.
26 Через те, що [воно] – втілення плодів [карми, джняни та йоги].
27 І через відразу Всевишнього до гордовитих і прихильність до вбогих [духом]24.
28 Одні так [кажуть]: “Лише знання засіб [здобуття] того [бгакті]”.
29 “[Бгакті й знанню властива] взаємозалежність”, – так [кажуть] інші.
30 Син Брахми25 [каже] так: “[Бгакті] таке, що є своїм плодом”.
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31–32 Так само, як цар не [стає] вдоволеним від лише споглядання царського палацу або голод 
не закінчується від споглядання їжі й т. д.

33 Тому тими, хто прагне звільнення [з полону матеріального існування], має обиратися 
саме це [бгакті].

34 Вчителі оспівують методи здобуття цього [бгакті].
35 Але та [любов до Бога отримується] завдяки відмові від об’єктів органів чуття та відмо-

ві від прив’язаностей.
36 [Вона] – від безперервного поклоніння.
37 [Мати її можна] навіть у миру – завдяки оспівуванню якостей Бога й слуханню [про 

них].
38 Але особливо – ласкою великих та з крихти Господньої ласки.
39 Проте благотворне26 спілкування з великими важко мати й не осягнути.
40 Однак [вона] все ж здобувається – милістю Того [Господа].
41 Завдяки тому, що немає різниці між Тим [Богом] і людиною Того [Бога].
42 Лише це є засобом. Лише це є засобом.
43 Треба зректися всілякого недоброго спілкування. 
44 Як від причини хіті, гніву, омани, ослаблення пам’яті, втрати розуму, втрати всього27.
45 Ці [негативні наслідки], [що] наче хвилі, від [недоброго] спілкування – як океан.
46 Хто перетинає, хто перетинає [океан]-ілюзію? Той, хто зрікається [недоброго] спілку-

вання, служить благородним [вчителям], стає безкорисливим28.
47 Хто живе усамітнено29, скидає мирські кайдани, піднімається над трьома ґунами30; хто 

зрікається придбання й збереження [матеріальних благ].
48 Хто сторониться [мирських] справ і плодів [мирських] справ і так піднімається над 

двоїстістю [світу].
49 Хто навіть від Вед відсторонюється, отримує винятковий безперервний потяг [до Бога].
50 Він перетинає, він перетинає [океан-ілюзії], спонукає світ перетнути [океан-ілюзії].
51 Не описати словами єство любові.
52 Як німому – [не описати] смак [їжі].
53 Інколи [вона] проявляється в гідного [її].
54 Позбавлена ґун, позбавлена хіті, неперервна, найвитонченіша, [вона] щомиті росте й 

осягається особистим досвідом.
55 Здобувши цю [любов], [віруючий] дивиться лише на Того [Бога], слухає лише про Ньо-

го, думає лише про Нього.
56 Через різницю в ґунах або через різницю між стражденним31 та іншими [видами вірую-

чих] нижчий32 [ґатунок бгакті] [буває] трьох видів.
57 Кожний попередній вид є кращим за наступний.
58 [На відміну] від інших [засобів наближення до Бога], в бгакті легко досягти [успіху] –
59 через незалежність від інших доказів33, через власну доказовість.
60 І через те, що [бгакті є] формою вищого спокою, вищого блаженства.
61 Через те, що сам [віруючий], мирські й ведичні [справи] ввірені [Богові], мирські втра-

ти не є приводом для хвилювань.
62 При здобутті тієї [любові до Бога] мирські справи – [це] не те, що треба відкинути, але 

зречення [бажання] плодів [своєї праці] й садгана34, [націлена на здобуття] тієї [любові 
до Бога], – [це] те, що має робитись.

63 Оповіді про жінок, багатство, невірних35 – те, що не треба слухати.
64 Пиха, лицемірство й т. д. – те, чого треба зректися. 
65 [Бгакт] є таким, що присвятив всі вчинки Тому [Богові]36. Бажання, гнів, гордість і т. д. – 

[це] те, що треба робити [лише] у зв’язку з Тим [Богом].
66 Після розриву [обмежень нижчого ґатунку бгакті], яке має три форми, проявлятися має 

любов, яка складається з вічного служіння [Богові], поклоніння [Йому душі як] вічної 
коханої [Бога]. Саме любов має проявлятися.

67 Бгакти – найкращі з тих, хто прагне лише Одного.
68 [Розчулено] оповідаючи з клубком у горлі, мурашками по тілу й сльозами одне одному 

[про Бога], [вони цим] очищують родини й землю.
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69 [Саме] вони роблять святими місцями святі місця й роблять справи добродійними, ро-
блять приписи Святим Письмом.

70 Вони насичені Тим [Богом].
71 Радіють предки, танцюють боги, й ця земля стає захищеною.
72 Нема серед них поділу за народженням, освітою, зовнішністю, походженням37, багат-

ством, родом діяльності й т. д.
73 Оскільки [вони] Його [бгакти].
74 Диспут – не те, на що треба покладатися.
75 Через численність варіантів [аргументації] та непевність [висновків].
76 Настанови про бгакті – це те, що треба шанувати; справи, які пробуджують ту [лю-

бов], – те, що треба робити.
77 Заради очікуваного часу, коли будуть відкинуті насолода і страждання, бажання і здо-

бутки й т. д., ані півмиті не повинно бути згаяно даремно.
78 Ненасильство, правдивість, чистота, милосердя, віра і т. д. – добрі риси, які треба збе-

рігати.
79 Господь – це Той, кому завжди всією душею мають поклонятися ті, хто не переймається 

[мирським]38.
80 Шанований і прославлений піснеспівами39, [Господь] швидко з’являється перед бгакта-

ми, сприяє [їхній] рішучості.
81 Для тих, хто дав три обітниці40, бгакті най-найважливіше.
82 Хоча бгакті єдине, воно проявляється в одинадцяти формах: зацікавленість величчю та 

якостями [Господа], зацікавленість зовнішнім виглядом [Господа], зацікавленість по-
клонінням [Господу], зацікавленість спогадами про [Господа], зацікавленість служін-
ням [Господу], зацікавленість дружбою [з Господом], зацікавленість батьківськими 
стосунками [з Господом], зацікавленість таким ставленням [до Господа], як у закоханої 
[до коханого], зацікавленість у тому, щоб ввірити себе [Господу], зацікавленість у тому, 
щоб бути просякнутим Тим [Господом], зацікавленість у найсильнішій [формі любові 
до Господа, яку відчувають у] розлуці [з Ним].

83 Саме так говорять однодумці, які дають настанови про бгакті, не боячись людських 
балачок: Кумари, В’яса, Шука, Шанділья, Ґарґа, Вішну, Каундінья, Шеша, Уддгава, 
Аруні, Балі, Хануман, Вібгішана й т. д.

84 Хто цим, повіданим Нарадою, благословенним настановам вірить, той сповнюється 
віри [в Бога], стає справжнім бгактом. Він здобуває Найдорожчого, він здобуває Най-
дорожчого41.

1 У Бгаґавадґіті (10:26) Крішна каже: “З Божественних мудреців Я Нарада”. 
2 У десятій частині “Бгаґавата-пурани” розповідається, що дівчата, почувши звук флейти 

Крішни, кидали всі справи й прожогом бігли до Нього.
3 “Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть” (Євангелія від Мат-

вія, 5.6).
4 Індійське прислів’я твердить: Yatra bhaktaḥ tatra bhagavān – “Де бгакт, там і Бог”.
5 У санскриті, як і в українській мові, в теперішньому часі зв’язка “бути” (as) зазвичай є 

нульовою (не вживається).
6 Athātas (atha + atas) має таке ж значення (тільки дещо посилене), як atha (“тепер”, 

“далі”, “тому”). Цим словом часто маркується початок книги, глави, розділу.
7 Словом “любов” тут перекладено термін prema(n). 
8 Під “Ним” мається на увазі Бог. У цій сутрі замість tvasmin (tu + asmin, букв. “саме до 

Нього”), де займенник стоїть у місцевому відмінку, зустрічаються варіанти тексту з даваль-
ним відмінком: tasmai (“до Того”) або kasmai (“до Кого”).

9 Amṛta-svarūpā. Svarūpā – букв. “своя форма”. Цей термін використовується в значенні 
“істинна природа” (якоїсь сутності). Словом “вічна” тут перекладений пасивний дієприк-
метник минулого часу amṛta (у значенні прикметника букв. “безсмертна”), який має ще й 



Переклади

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          125

похідне, більш вузьке значення: “напій безсмертя”, “амброзія”. Таким чином, допустимий 
також переклад “нектарна сварупа”. 

10 Пор.: «Хто не радіє й не ненавидить, не журиться й не бажає, хто відсторонився від 
“доброго” й “поганого” та має бгакті – той дорогий Мені» (Бгаґавадґіта 12:17).

11 Якщо сприймати ātman як звичайний зворотний займенник, то можна перекласти “зна-
ходить у собі”.

12 Nirodha. Цікаво, що саме це слово вжито в знаменитому означенні “Йога-сутр” (1.2) 
Патанджалі: “Йога – приборкання вихорів свідомості”. 

13 Хіть – kāma. У широкому сенсі цим словом може називатися будь-яке недуховне ба-
жання.

14 Тут відкидається шлях формального ритуалізму прибічників пурва-міманси. Така само 
вимога є в Бгаґавадґіті (2.42–45): «Необізнані, задоволені буквою Вед, які говорять “немає 
нічого іншого”, проголошують, Партхо, барвисті промови, що обіцяють народження як плід 
справ, рясніють описом різноманітних ритуалів, спрямованих на отримання задоволень і 
здобуття влади. [Ці люди] сповнені бажань, їхня вища мета – рай. У прив’язаних до задо-
волень і багатства, чий розум захоплений цією [промовою], не буває рішучого розуму, за-
нуреного в транс. Веди обмежуються сферою трьох якостей матеріальної природи. Арджу-
на, будь вищим за три якості матеріальної природи, стій над двоїстістю, завжди перебувай 
у винятковій чистоті (sattva), не переймайся придбанням й збереженням, перебувай у своє-
му Я». 

15 Ananyatā, букв. “неінакшість”. 
16 Ця сутра стверджує, що відмовлятися треба не від усієї діяльності у світі (який дехто 

вважає порочним), а лише тієї, що шкодить духовному розвитку, і це перегукується з на-
становою Бгаґавадґіти (18.5): “Не слід нехтувати [такою] діяльністю, [як] аскеза, жертво-
принесення й подаяння; їх слід здійснювати. Для мудрих аскеза, жертвопринесення й 
подаяння – очищувачі”.

17 Перекладено відповідно до трактування більшості індійських коментаторів. Але слово 
tāvat частіше перекладається не в сенсі “злегка”, а прислівником “поки”. Таким чином, пе-
реклад може мати такий вигляд: “Але, звичайно, поки не закінчиться строк носіння [ду-
шею] тіла, [має бути й] мирська діяльність: харчування й т. д.”.

18 Пуджа – індуїстське богослужіння, в яке входить піднесення скульптурному образу 
божества запаленого світильника, ароматичних речовин, квітів  і т. д.

19 Син Парашари – В’яса, легендарний записувач Вед. 
20 Ґарґа – легендарний автор “Ґарґа-пурани” та “Ґарґа-самхіти”.
21 Шанділья – ім’я мудреця, згаданого в “Чхандог’я-упанішаді”. Також він вважається 

автором “Шанділья-упанішади”, “Шанділья-бгакті-сутр” та “Шанділья-самхіти”. 
22 Врадж – священне для індусів місце паломництва в індійських штатах Уттар-Прадеш, 

Раджастхан і Хар’яна, де, згідно з Пуранами, народився й провів свою юність бог Крішна.
23 Тут карма(н) – це діяльність, що має на меті особисту вигоду (хоча б і потойбічну), 

джняна (букв. “знання”) – пізнання Бога філософськими роздумами (джняна-йога), а йога – 
пізнання Бога завдяки медитаціям за системою Патанджалі (тобто аштанга-йога). 

24 Пор.: “Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать” (Якова 4.6; 1 Петра 5.5). 
“Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне” (Євангелія від Матвія 5.3). 

25 Тут син Брахми – Нарада.
26 Благотворне – букв. “недаремне” (amogha).
27 Пор.: “У людини, що концентрується на об’єктах почуттів, зароджується прихильність 

до них; із прихильності розвивається бажання, з бажання народжується гнів. З гніву вини-
кає омана, від омани – затемнення пам’яті, через затемнення пам’яті пропадає розум, через 
руйнування розуму [людина] гине” (Бгаґавадґіта 2.62–63).

28 Пор.: “Бо важко подолати цю Мою божественну ілюзію… Але ті, хто звертається до 
Мене, долають цю ілюзію” (Бгаґавадґіта 7.14).

29 Пор.: “Нехай йог на самоті постійно зосереджує розум, перебуваючи в безлюдному 
місці, приборкавши думки, без бажань і власництва” (Бгаґавадґіта 7.14).

30 Три ґуни – фундаментальні “якості”, або сили матеріальної світобудови: саттва (чи-
стота, прозорість, істинність), раджас (запал, рух) і тамас (інертність, тупість).

31 Пор.: “Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені” (Євангелія від Матвія 5.4).
32 Слово gauṇī можна розуміти також як “пов’язаний з ґунами”.
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33 Pramaṇā. Цей термін має також значення “засіб отримання достовірного знання”. У 
різних даршанах (“системах індійської філософії”) кількість праман варіюється, але най-
частіше йде мова про три: безпосереднє сприйняття, висновок, що ґрунтується на ньому, і 
словесне свідчення (взяття до відома правдивого висловлювання, в тому числі приписів ду-
ховної традиції та одкровення).

34 Sādhana (букв. “засіб”) – сукупність регулярних дій, що мають духовну мету, “духовна 
практика”.

35 Nāstika – той, хто не визнає авторитету Вед.
36 Пор.: “Усе, що робиш, їси, офіруєш і даруєш, усю свою аскезу – все це роби як підно-

шення Мені” (Бгаґавадґіта 9.27).
37 Kula.
38 Пор.: “І не шукайте, що будете їсти чи що будете пити, і не клопочіться. Бо всього цьо-

го й люди світу оцього шукають, Отець же ваш знає, що того вам потрібно” (Євангелія від 
Луки 12.29–30).

39 Шанований і прославлений піснеспівами – saṅkīrtya-mānaḥ. Це слово можна також пе-
рекласти як “шанований [вище]названий”. Зустрічається дещо інша редакція цього фраг-
мента тексту: sa kīrtya-mānaḥ, тобто “Він, шанований і прославлений”.

40 Тих, хто дав три обітниці – tri-satyasya. Вочевидь, мається на увазі обіцянка служити 
Богові тілом, словами й душею. Можна також перекласти “тричі чистих” або “тричі істин-
них”.

41 Preṣṭha. У знахідному відмінку форми чоловічого й середнього роду цього слова збі-
гаються, тому можна перекласти “здобуває найдорожче”.
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РЕЦЕНЗІЇ

М. С. Васьків
 

“ОМРІЯНИЙ КРАЙ”, ЯКИЙ ТРЕБА ЗДОБУТИ
БОРОТЬБОЮ І ПРАЦЕЮ

У завершальній частині Франкового “Мойсея” йдеться про незрозумілу, ірраціо-
нальну силу, яка раптом об’єднує всіх співгромадян і спонукає напівсвідомо 

рухатися до високої мети, яка не має жодного прагматично-раціонального виправ-
дання, більше того, спонукає до саможертовності:

Ще момент – і прокинуться всі
З остовпіння тупого,
І не знатиме жаден, що вмить
Приступило до нього.

…Із номадів лінивих ся мить
Люд героїв сотворить.

І підуть вони в безвість віків,
Повні туги і жаху,
Простувать в ході духові шлях
І вмирати на шляху…

Франко щиро вірив, що така мить настане і для українців. Поки що можемо спо-
діватися, що ця мить для України лише на підході. Як її пришвидшити і найефек-
тивніше використати, можна повчитися у кримських татар. Саме на такі думки на-
штовхує прочитання роману Лілі Хайд “Омріяний край” (К.: Дуліби, 2014. – 240 с.). 
Авторка – громадянка Великобританії кримськотатарського походження, яка більше 
десятка років перебувала в Україні, зокрема у Криму, глибинно вивчивши всі проб-
леми, негаразди кровних співвітчизників у минулому й у наші дні. Видання твору, 
в якому йдеться про події 1992 року, було здійснене ще до анексії Криму, але в ньо-
му є пророча думка, що скорботний шлях кримських татар ще не завершений, що 
імперія не змириться з вільним їхнім життям, інших народів на Батьківщині: “Че-
ченці такі самі мусульмани з колишнього Радянського Союзу, як і ми, а росіяни 
воюватимуть з ними так само, як одного дня воюватимуть з нами” (с. 225). Але так 
само через весь твір проходить пророча думка, візія, переконання, що жодні випро-
бування не зламають прагнення татар бути самими собою і на своїй землі.

Глибоких думок, історіософських узагальнень у романі чимало. Але “Омріяний 
край” не є публіцистичною ілюстрацією бачення минулого і сучасності кримсько-
татарського народу очима англійської співвітчизниці, а насамперед цілісний худож-
ній твір. Вигадані персонажі, які відродили давнє татарське село Адим-Чокрак. У 
реальності реанімувати Адим-Чокрак так і не вдалося. Але це і не повна художня 
фікція, бо авторка спирається на значну кількість конкретних подій, фактів, явищ, 
документів, котрі сумлінно опрацювала і пропустила через власне серце.

Рання весна 1992 року. На рідну землю, в Крим, повертається з Узбекистану та-
тарська сім’я: дідусь Ісмаїл, батько Асим, який прибув на кілька місяців раніше, і 
мати Ельміра, син Лютфі й донька Сафінар – Сафі, від чийого імені переважно 
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вестиметься оповідь, хоча в різні моменти події також відтворюватимуться й очима 
дідуся, й інших членів родини, й інших татар, і навіть нетатар. Сафі, попри це, стає 
ключовим персонажем: вона проходить болісний шлях від дитячих ілюзій-візій 
омріяного краю-раю до підсвідомого розуміння того, що тільки тут можуть мешка-
ти кримські татари, яким би злиденним не було їхнє життя у Криму, і тільки татар-
кою вона може бути, бо інакше втратить узагалі будь-яку людську ідентичність. “Є 
тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, / Є тисячі ланів, але один лиш мій. / І що 
мені робить, коли малий зажинок / Судилося почати на ниві нерясній?”

У Криму раніше жив лише дідусь, якого в сімнадцять років депортували разом із 
усіма татарами. Асим і Ельміра народилися вже на чужині. Як і вони, Лютфі й Сафі 
знають про Батьківщину тільки з розповідей дідуся чи інших старих татар. Наймо-
лодше покоління вже не знає рідної кримськотатарської. Поступово сім’я Ісмаїла 
обживається в Узбекистані: в них великий власний будинок у Самарканді, Ельміра 
працює на керівній посаді у здороввіділі, школа й однокласники цілком влашто-
вують дітей… Але Крим, його степи і гори – це той магніт, який постійно притягає 
до себе, не визнає жодної іншої альтернативи, споріднений із тим гоном, який охо-
пив юдеїв у поемі Франка. “Вона (Сафі. – М. В.) ніколи не ставила під сумнів ті 
важливі речі, яким батьки вчили її з раннього дитинства: що вона кримська татарка, 
що її справжній дім – у Криму і що найважливіша річ, яку вона має зробити, – по-
вернутися додому й повернути свій дім собі” (с. 151).

На пам’ять про минуле в родині залишилася хіба що кавомолка, яку молодий Іс-
маїл єдину зумів зберегти в трагічній дорозі до узбецького Голодного степу і яка 
була в сім’ї найціннішою реліквією. Мабуть, в інших вигнанців також збереглося 
небагато матеріальних речей із минулого, “райського”, життя. Хіба що в кожного 
ключі від дому, вже не потрібні, бо тільки проривають кишені, але їх, символ по-
вернення до рідного порога, ніхто не викидає. 

Але ж є ще людська пам’ять, цілісний внутрішній світ, який переселенці не 
лише зберегли, а й передали дітям і внукам. Усні розповіді, спогади, історії, що 
складаються у велику Історію народу, стають незнищенними в поколіннях культу-
рою, побутом, ментальністю кримських татар. “Вона витирала сльози з очей разом 
з іншими, бо ці історії належали їм усім. Ось що таке бути кримськими татарами. 
Ти не сам по собі – ти частинка нації, у якої є спільна історія, ідентичність, родина. 
Безліч історій злилися в одну, а безліч голосів – у єдиний голос” (с. 175). “Ми люди 
без батьківщини, можемо жити лише у власних спогадах… Кримські татари пам’я-
тають, і це підтримує наше життя” (с. 185). Бо вони сповнені “казок, історії та не-
нависті, від усього того тягаря нещастя й гордості, який кримські татари тягли на 
собі, куди б вони не йшли” (с. 203).

У цих кримськотатарських історіях, спогадах буття в Криму до 18 травня 
1944 року малювалося в ідилічних тонах. Таке уявлення про колишнє життя накла-
далося і на той час, коли кримські татари повернуться додому. Про складнощі по-
вернення, реінтеграції на кримській землі думати не хотілося, бо це могло поруйну-
вати підвалини національного міфу. Хоча підсвідомо кожен дорослий складнощі 
шляху додому розумів. Кримські реалії 1992 року справляють гнітюче враження на 
тих, хто народився у вигнанні, ніколи не бачив рідного краю, знаючи про нього з 
розповідей: життя в наметах у таборі під Бахчисараєм, дощі, бруд, ворожість із боку 
тих, хто осів на їхніх родинних обійстях, перебрався у Крим після 44-го року, спро-
тив із боку влади у виділенні земельних ділянок під забудову, неможливість пра-
цевлаштуватися, отримати будь-яку роботу тим, хто часто в Узбекистані виконував 
висококваліфіковану працю, відсутність будь-яких чітких перспектив назавтра… 
Особливо важко це сприймають діти, які любили “омріяний край” абстрактно, че-
рез розповіді старших, але не серцем, не всією душею.
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Сафі, як і Лютфі, мусить пройти через страждання, зазнати фізичних і мораль-
них травм, кинутися під бульдозер, який зніс майже зведену сімейну домівку, бути 
на грані життя і смерті заради спільної справи. Тільки через важкі випробування 
приходить незнищенне усвідомлення належності до рідного Криму, з якого її вже 
жодна сила не прожене, до рідної нації, зв’язок із якою жодні злидні чи принижен-
ня не розірвуть.

Юдейська земля обітована видавалася персонажам “Мойсея” квітучим райським 
куточком із молочними ріками в кисільних берегах. Натомість їм доводиться пере-
творювати важкою працею майже пустельну землю, але їхню землю, для них при-
значену. По-новому пояснюється сутність поняття “обраний народ”. Це не той на-
род, якому Бог дарує всі земні блага, щоби він постійно бенкетував і веселився. 
Обраним є той народ, який наполегливою, щоденною фізичною, інтелектуальною 
і духовною працею створює власний світ цінностей, котрі чужинцеві можуть вида-
тися безвартісними. Саме такий світ утратили в 1944 році кримські татари, але вони 
його майже відродили після повернення на Батьківщину. Безсумнівно – відродять у 
майбутньому. І мала Сафі стала невід’ємною часткою творців нового-старого татар-
ського Криму.

Чому ж так не люблять кримських татар, що повернулися на рідну землю, 
“коренные жители” краю? Відповідь на це пробують дати і персонажі роману, і його 
видавці. Відмінність кримських татар і “коренных” якраз і полягає у ставленні до 
праці: чи вона мірило всіх цінностей, чи краще отримувати все на дармівщинку, 
кочуючи з краю в край, із держави в державу за “халявою”, так і не знайшовши ні-
коли рідної землі, не доклавши жодних зусиль до її благоустрою, живучи ніби в 
тимчасовому таборі. “Рейдери! Вони загарбали цю землю і занапастили її; вона вже 
ніколи не буде такою, як раніше! …Хто ще міг приїхати сюди по війні, зваблений 
обіцянками отримати щось за просто так? Вони отримали нашу землю і наші хати, 
і вони все ще чогось хочуть за просто так…” (с. 127).

Видавці дають власне історіософське поясненні цій тотальній ворожнечі до 
стражденного народу, яка не має раціональних причин, зазначаючи на палітурці 
книги таке: “Чому вони нас так ненавидять? Колись один великий письменник ска-
зав: ми любимо людей за добро, яке їм зробили, і ненавидимо їх за те зло, яке їм за-
вдали…” Для “великого” російського, радянського народу видається приниженням 
вибачитися за завдані кримським татарам кривди, яким ніколи не буде жодного 
виправдання. Тим більше – піти на матеріальні жертви, повернувши награбоване, 
навіть якщо це зробили інші, попередники, а вони “законно” придбали раніше вкра-
дене. Тому не настає важке примирення, натомість і досі множаться жорстокість, зло 
у ставленні “великої” нації до маленького народу. Найкраще було би знищити зразу, 
щоби не залишилося жодного нагадування про власний непрощенний гріх. Але ж 
не ті, не сталінські тепер часи. Тому доводиться робити це поступово, з досконало 
кримінальною планомірністю, вигадуючи історію про колишню й теперішню зло-
чинність усіх кримських татар, про їхній екстремізм і терористичну налаштова-
ність, про дикість, некультурність… Про що завгодно, щоби виправдати власні 
злочини і надати їм законності на загальнодержавному рівні.

У творі йдеться про гострі перипетії протистояння кримських татар із владою й 
місцевими мешканцями. Парадоксально, але письменниці вдалося поряд із цим до-
сягнути неспішного розгортання дії. Можливо, за рахунок постійних екскурсів у 
минуле, “голосів” старих татар, які усвідомлюють, що кожен неспокійний день – 
усього лише мить у довгій історії їхнього життя, тим більше – в історії народу, тому 
ці “голоси” стають філософськими узагальненнями швидкоплинного потоку подій. 
Не поспішає також авторка одразу викласти все, що вона “знає”: читачеві кидаються 
окремі натяки, які спонукають читати далі, в очікуванні повного висвітлення жит-
тєвих індивідуальних і загальних історій. Хоча залишається й чимало недомовок, 
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які спонукають читача співпрацювати з автором, ставати його співтворцем, пропус-
каючи через себе всі непрості перипетії духовного буття кримських татар, кожного 
зі згаданих і навіть незгаданих персонажів.

Світ і точки зору в романі не є одновимірними, вони далекі від примітивного по-
ділу на чорне і біле, хоча загальний морально-етичний імперативний стержень є 
непорушним. Сафі вже у Криму з’ясовує, що значна частина кримських татар таки 
співпрацювала з німцями після їхньої обіцянки національної автономії. Зараз праг-
нення національно-державного самовизначення не сприймається як злочин, тим 
більше що колаборантами були і представники інших народів. Чи не найбільше їх 
було якраз серед росіян. Радянська (читай – сталінська) влада за “пособництво” 
німцям покарала весь народ, зокрема і сім’ї тих, хто її доблесно захищав на фронті, 
а після війни – і самих фронтовиків. Дві тоталітарні системи були нещадними до 
завойованих народів, у тому числі й до татар. Але не випадкове зауваження одного 
з персонажів роману, яке відмовляє в будь-якій гуманності комуністичній машині 
знищення навіть на тлі німецького тоталітаризму: “Я досі пам’ятаю імбирні пряни-
ки, що їх фашисти роздавали дітям. Жоден комуніст зроду не дав дітям такого пря-
ника” (с. 166).

Незаперечною для кримських татар була думка, що нові осадники повинні по-
вернути колишнім вигнанцям їхні садиби, будинки, майно. Але несподівано й вона 
зазнає ревізії. Дідусь Ісмаїл їде в Алупку поспілкуватися зі справді корінним росія-
нином Криму, який ще й досі знає і спілкується кримськотатарською мовою. Ця зу-
стріч відбувається… в будинку дядька Ісмаїла. За старим звичаєвим правом дідусь 
Сафі був правонаступником репресованого дядька, про що він прямо заявляє тепе-
рішньому господареві. Та господар ставить несподіване запитання Ісмаїлові: а чи 
задумувався він, як дядько-ювелір став власником будинку першого господаря-
караїма? Очевидно, що і кримські татари не були святими, могли чинити пряме чи 
опосередковане зло, як і всі інші.

Поступово Сафі знаходить свої куточки навколо відроджуваного села, які нероз-
ривно прив’язують її до рідного Криму. Одним із таких закутків стає відома гора 
Мангуп-Кале, насамперед караїмське кладовище і руїни їхнього поселення. З одно-
го боку, це свідчення про незнищенність культурних цінностей, які продовжують 
передавати незрозуміле послання від давніх мешканців Мангуп-Кале до сучасників 
через століття. Але тільки як спогад залишилася розповідь про останню доглядаль-
ницю давнього кладовища, плити-“ліжка” якого тепер все дужче обростають мо-
хом, що руйнує давні письмена на могилах. А з іншого боку, залишки караїмського 
буття є попередженням про те, що під загрозою може опинитися нація і її духовна 
культура, особливо якщо це нечисленна нація. Наприклад, як кримські татари.

Сафі сподівається, що вона знайшла на вершині свою невеличку вежу, хід до 
якої, ще й дуже вузький для дорослої людини, гадає вона, не знайде більше ніхто. 
Приємною несподіванкою для неї стає, коли зовсім з іншого боку, зовнішнього, не-
безпечного, до неї піднімається дідусь. А потім у маленькій непомітній ніші знахо-
дить ключ, який там залишила його наречена, кохана Сафінур (стає зрозуміло, чому 
саме так названа внучка Ісмаїла). Таких “випадковостей”, “несподіванок”, які на-
справді добре сплановані авторкою і в’яжуть у єдиний текст інколи розрізнені фраг-
менти роману, у творі вистачає. Рефат у родинному Керменчику раптово зустрічає 
сина Амзи Шустова, який доносив німцям на матір Рефата про її допомогу парти-
занам. Росіянин, що говорив кримськотатарською, не повернув Ісмаїлові дядькової 
хати, але віддав йому дбайливо збережені через десятки років прикраси, які дядько 
зробив як весільний подарунок нареченого Ісмаїла для Сафінур і які він не встиг 
передати небожеві. Дивовижною є й історія вже згадуваної кавоварки, котру дове-
лося продати охоронцеві, щоб не померти з голоду, але яка чудесним чином повер-
нулася до свого законного господаря. 



Рецензії

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          131

Розрізнені фрагменти оповіді несподівано в’яжуться в цілі нитки індивідуальних 
історій, що взаємоперетинаються, то зникають одна під одною, то знову яскраво 
виринають на поверхні, то тільки тьмяно зблискують, кидаючи натяки, які добудо-
вувати, продовжувати мусить кожен читач окремо. Наприклад, дідусь так і не пові-
домляє нічого про те, що сталося з тією Сафінур, його коханою. З окремих обмовок 
можна здогадуватися, що вона загинула у важкій дорозі на заслання. Але Ісмаїл 
каже, що вона була наполовину росіянкою, тому під репресії не потрапила. Йому 
так і не вдалося з нею попрощатися. На пропозицію родичів пошукати її зараз ста-
рий татарин тільки впадає у гірку задуму. Можливо, він не хоче ворушити минуле, 
своє і Сафінур, щоб вона назавжди залишилася в його пам’яті молодою прудконо-
гою красунею, яка пасе корів на Мангуп-Кале (ще один ідилічний мотив, пов’язаний 
із нею в минулому). Можливо, добре знає, що її вже немає серед живих, але продо-
вжує подумки прекрасну казку його юності, що проминула в колишньому Криму, 
який у спогадах є гармонійно довершеним.

На завершення – декілька слів про видавців “Омріяного краю”, точніше – про 
оформлення книги. Високоякісний папір навмисне виготовлений з додаванням жов-
тої фарби, що дозволяє справляти враження давнього рукопису чи старої книжки. 
Добротна палітурка з кольоровим орнаментом, який ледь проглядає через патину, 
помножуючи відчуття, що в руки потрапила давня книга. А найбільшою і найдо-
речнішою оздобою стали ілюстрації та фотографії, які репрезентують найрізнома-
нітніші аспекти татарського Криму, давнього і теперішнього, найяскравіших його 
типажів. Шкода, але переважно це давній татарський Крим, можливо, утрачений 
безповоротно. Але кримськотатарська культура зберігає тяглість, вона розвиваєть-
ся, модернізується, продовжуючи давні традиції. Можна знищити матеріальні носії 
цієї культури, але знищити її основи можна хіба що разом із цим нескореним і над-
звичайно працелюбним народом. І така загроза є актуальною, бо кримських татар 
зламати неможливо, але їх дуже мало для рівноправного ведення повноцінної бо-
ротьби. Обов’язок українців – у забезпеченні повноцінного політичного, культур-
ного, освітнього, економічного буття кримських татар.



132                                                                                                          Східний світ, 2016, № 4

ХРОНІКА

X МІжНАРОдНА НАуКОвА КОНфеРеНцІя
“КИТАЙСЬКА цИвІЛІЗАцІя: ТРАдИцІЇ ТА СуЧАСНІСТЬ”

(Київ, 22 вересня 2016 р.)

22 вересня 2016 року відбулася безумовно важлива подія для українського китає-
знавства і сходознавства загалом – була проведена X Міжнародна наукова кон-

ференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. Співорганізаторами кон-
ференції виступили Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 
Українська асоціація китаєзнавців, Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана” та Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова (Астана, 
Казахстан). Проводився захід у стінах двох університетів – Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана. Конференція торкнулася широкого кола проб-
лем, що обговорювалися на секціях та засіданнях. Це були і проблеми історії та фі-
лософії, релігії і традицій Китаю та Далекого Сходу від давнини до сьогодення; і 
дослідження китайської мови та літератури; й актуальні питання міжнародних від-
носин, важливі аспекти політики та економіки сучасного Китаю. Працювали такі 
секції: секція І “Китай у сучасному світі: міжнародно-політичний аспект”; секція ІІ 
“Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю”; секція ІІІ “Дослідження 
китайської цивілізації: історія, філософія, культура”; секція ІV “Теоретичні та при-
кладні питання китайського мовознавства і літературознавства”. Конференція охопи-
ла понад 60 заявок від українських і закордонних дослідників. Серед гостей конфе-
ренції були, зокрема, представники Оксфордського та Варшавського університетів.

Ранкове пленарне засідання розпочалося в актовій залі Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка. Після вітальних слів від представників уні-
верситетів виступив із доповіддю А. Гончарук (Національний інститут стратегічних 
досліджень при Президентові України), який відзначив геополітичне значення 
України для Китаю в широкому контексті й важливість українсько-китайських від-
носин та перспективи їхнього розвитку для обох країн. Надзвичайно цікавою також 
була доповідь українського дослідника з Оксфордського університету Г. Гребнєва, 
що стосувалася давньокитайської текстологічної традиції (структури тексту) і по-
рівняння її з ранньобуддійськими текстами (палійського канону).

На першій секції, що була присвячена міжнародним відносинам і політиці (сек-
ція І “Китай у сучасному світі: міжнародно-політичний аспект”), порушувалися 
актуальні питання зовнішньої політики КНР, українсько-китайських відносин у кон-
тексті посилення впливу Китаю у світі і в Європі. Цікавою була доповідь О. Борді-
ловської (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка), присвячена непростій лінії відносин «Китай – Індія – Іран: 
відносини в контексті “Азійського сторіччя”» та стратегіям, до яких сучасні азійські 
гіганти КНР та Індія вдаються для захисту і просування власних ідей. О. Борділов-
ською також порушувалася тема Чіндії, або Чініндії, що на початку XXI століття 
була однією з найбільш модних серед західних політологів. О. Коваль, журналіст-
міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців, представив своє 
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бачення альтернативного центру сили, яким є КНР, та бачення КНР свого місця в ба-
гатовекторному світі в доповіді “Новий світовий лад і реформа системи міжнарод-
них відносин: погляд з Пекіна”. Співзвучними з цими темами були й інші доповіді 
(від важливості ідеології легізму до “м’якої сили” сучасного Китаю), які висвітлюва-
ли різні сторони політичних процесів та ідей у КНР, аналізували зовнішню політику 
Піднебесної на сучасному етапі. У доповідях учасники конференції звернулися до 
глибоких проблем сучасних міжнародних відносин, викликавши активну дискусію.

У другій секції дослідники торкнулися актуальних проблем історії, філософії, 
релігії та культури давнього, середньовічного і сучасного Китаю. С. Капранов (Ін-
ститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України,) порушив у своєму ви-
ступі “Окакура Тенсін та його погляди на китайську культуру” питання сприйняття 
Китаю одним із видатних вчених епохи Мейдзі Отакурою Тенсіном, звернувшись 
до широкої проблематики цивілізаційних і культурологічних проблем. Р. Лах (сту-
дент Львівського національного університету імені Івана Франка) розповів про ки-
таєзнавчі студії в публіцистичній та науковій діяльності Івана Світа (1897–1989), 
видатного українського сходознавця-китаїста, спадок якого маловивчений і майже 
не відомий у сучасній Україні. Про сприйняття людини у філософії китайського 
мислителя Ян Чжу доповів Я. Спічек (студент Національного університету “Києво-
Могилянська академія”). Про дослідження середньовічної історії дипломатичних 
відносин Китаю із сусідами розповіла К. Максімюк (Інститут історії і міжнародних 
відносин, Університет природничих і гуманітарних наук (Седльце, Польща)).

У секції “Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства і літературо-
знавства” взяли участь дослідники з різних галузей мовознавства і літератури Ки-
таю. Я. Шекера (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) до-
повіла про особливості інтерпретації і творення середньовічної китайської поезії. 
В. Мусійчук (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України) розпові-
ла про своє дослідження метафори сусідства і, таким чином, “конструювання” об-
разу Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі. Співзвучною з цією проблематикою 
була й доповідь Є. Гобової (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Ук-
раїни) «“Українська ситуація” та сторони російсько-українського конфлікту в ки-
тайських ЗМІ». О. Огнєва (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Украї-
ни) присвятила свою доповідь творчості тибетського письменника, просвітника і 
громадського діяча Джам’янга Норбу.

На секції ІІ “Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю”, що про-
ходила в Київському національному економічному університеті імені Вадима Геть-
мана, дослідники обговорили найактуальніші питання економічного і соціального 
розвитку КНР. Порушувалися й активно обговорювалися доповідачами такі пи-
тання, як лідерство Китаю в секторі високих технологій (доповідь Л. Антонюк та 
Н. Черкас (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на)), інноваційна конкурентоспроможність регіонів КНР (доповідь цьому питанню 
присвятила О. Хоменко (Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана)), соціально-економічний розвиток і роль жінки тощо. Був прове-
дений і круглий стіл “Перспективи китайського бізнесу в Україні” (за участю пред-
ставників Китайської торгової асоціації).

Доповіді викликали велике зацікавлення аудиторії, багато запитань і супроводжу-
валися жвавою дискусією. Порівняно з попередніми заходами приємно вражає залу-
чення до участі в роботі конференції нових міст і закладів, не лише України, а й з-за 
кордону. Таким чином, можна сподіватися на подальше зростання інтересу в наукової 
спільноти до Міжнародної наукової конференції “Китайська цивілізація: традиції та 
сучасність”, щорічне проведення якої вже стало традицією Інституту сходознавства.

Д. Є. Марков
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КОНфеРеНцІя “ПІд НеБОМ ПІвдеННОЇ АЗІЇ”
(ПНЮА-6 “веЩЬ И ПОЛЬЗА”
(Москва, 12–13 жовтня 2016 р.))

Проект Центру індійських досліджень Інституту сходознавства РАН “Под небом 
Южной Азии” (ПНЮА) від самого початку був нестандартним, порушував ба-

гатогранні проблеми сучасної, середньовічної та давньої Південної Азії (куди за 
традицією включають, окрім власне Індії, ще країни, що її оточують) і згуртовував 
навколо себе різноманітних дослідників. Кожна конференція проекту мала свою 
особливу тему, на стику дисциплін, що найнесподіванішим чином об’єднувала до-
повідачів із різними науковими зацікавленнями в єдину “інтелектуальну мозаїку”. 
Так планувалася і так відбулася і 6-та поспіль конференція «Під небом Південної 
Азії: “Річ і користь”».

Конференція присвячувалася речі та її функціонуванню в різних проявах, а та-
кож її “матеріальності” та “речовізму” (рос. “вещизм”). Контексти, в яких опинялася 
та “жила” річ у країнах Південної Азії, трактувалися тут якнайширше: від релігій-
ного контексту до звичайного побутового “життя” речей у сучасній Індії. Разом з 
тим, доки річ взаємодіє з людьми, вона може й “жити” своїм життям і навіть мати 
свою не тільки історію, але й “біографію”. До того ж річ може багато “розповісти”, 
адже є чудовим артефактом для дослідника, водночас продовжує змінювати свою 
розповідь, адже взаємодіє з людьми, породжуючи ті чи інші уявлення, дискурс, об-
рази і в сучасному світі, і в уяві та думках вже сучасних індійців, ланкійців, непаль-
ців, пакистанців, бутанців та інших народів Південної Азії. За направленістю ідей, 
що розкривали характер та особливості побутування речі в суспільстві, її образним 
значенням, що надавалося чи, навпаки, не надавалося речі, та як і чому сприймала-
ся (можливо, й неусвідомлено) річ, матеріальний об’єкт у Південній Азії, конфе-
ренція умовно була розділена на такі смислово-тематичні сектори: атрибути влади, 
символи віри, маркування побуту, одиниці зберігання.

Так, наприклад, доповідь І. Глушкової (Інститут сходознавства РАН) («“Ідеальна 
кар’єра” сувенірного альбому з князівського Дхара») була присвячена історії, яку 
здатний розповісти ювілейний фотоальбом часів колоніальної Індії з одного із чис-
ленних князівств субконтиненту. “Забута” (не випадково, що можна пов’язати з асо-
ціацією альбому з колоніальним минулим, а також із тим, що він проливає світло й 
на деякі факти з життя родини князя, які династія бажала б приховати) річ знову 
розповідає і про князя-замовника альбому, і про інших героїв, чиї фото уміщено в 
ньому, і навіть допомагає зрозуміти краще саму історію князівства 1910–1940-х рр. 
Альбом князя Дхара продовжує кар’єру від “народження”, коли почалася його “со-
ціальна біографія” (1912 р.), і до сьогодення.

“Артефакти умовної реальності: музей Дінкара Келкара та ілюстрації Мадхурі 
Пурандаре” – друга доповідь І. Глушкової. Тут авторка звернула увагу на певну ево-
люцію в житті речей, в основному побутових, ужиткових. “Умовною реальністю” 
старовинних речей у музеї, створеному доктором Дінкаром Келкаром (1896–1990) 
у Махараштрі, стає їхнє виключення із життя: перетворившись на експонати, вони 
в якомусь сенсі перейшли в іншу реальність свого “буття”. Майже зникли з побуту 



Хроніка

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          135

традиційні інструменти господарства, що також тут представлені. Перегукується 
з цим процесом еволюції речей і приходом їм (старим, архаїчним) на заміну нових, 
західних “глобалізуючих” речей й інший епізод вже із сучасного життя Махараштри, 
що не могло не відобразитися в малюнках сучасної індійської письменниці та ху-
дожниці Мадхурі Пурандаре.

Дослідниця джайнізму Н. Желєзнова (Інститут сходознавства РАН) не тільки 
розповіла про “матеріальну” сторону і практик (пудж) у дігамбрській традиції 
джайнізму, й уявлень про “тілесність” та “безтілесність” у джайнів, а й звернула 
увагу на унікальну за своєю образністю і символізмом річ – сіддхіпратіма янтра, 
що репрезентує душі джайнських сіддхів, які досягнули звільнення, у вигляді по-
рожнього силуету людини. Цей артефакт, об’єкт релігійний, яскраво демонструє 
“матеріалізовану” джайнівську ідею про “безтілесність” звільнених душ та відсут-
ність зв’язку їх із матеріальним світом, “світом речей” і “речовізму”.

Цікавий виступ індолога Є. Ваніної (Інститут сходознавства РАН) висвітлював 
традиції наметів і шатер при дворі могольського імператора. Є. Ваніна підкреслює 
практичне (необхідність імператору та двору постійно пересуватися теренами дер-
жави), культурне, політичне і символічне значення подібної пересувної наметової 
столиці Великих Моголів. Другий свій виступ Є. Ваніна присвятила незвичайному 
артефактові – механічній іграшці майсурського правителя Тіпу Султана, який від-
значився запеклим опором англійцям (механічна іграшка зображує тигра, що загри-
зає людину в мундирі, схожому на британський), та її долі “пристосування” вже в 
нових господарів, англійців, після поразки і загибелі Тіпу, коли іграшка стала екзо-
тичним символом перемоги імперії над майсурцями.

Інші доповідачі порушували питання релігійного символізму й одночасно “мате-
ріальності” (“вещественности”) різних речей (кремаційного попелу, індуїстських 
статуй) крізь віки до сьогодення (О. Вечеріна (Федеральний інститут медіації), 
О. Дубянський (Інститут країн Азії та Африки МДУ імені М. В. Ломоносова)). 
Прозвучала низка змістовних доповідей, присвячених предметам європейського 
походження в контексті англо-сикхських відносин (К. Демічев, Російська академія 
народного господарства й державної служби), “індійському речовізму” в мові та 
побуті сучасної Великобританії (М. Кузіна, Московський державний педагогічний 
університет), екіпіруванню сюрвеєрів у ході топографічного й тригонометричного 
обстеження Центральної Індії у другій половині XVІІІ – першій третині XІX ст. 
(С. Сидорова, Інститут сходознавства РАН), естетиці та прагматиці браслетної куль-
тури в Індії (І. Газієва, Російський державний гуманітарний університет), соціальній, 
політичній і релігійній символіці каменю (ḍhuṅgo) у традиційному Непалі (Д. Мар-
ков, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України) та іншим, не менш 
цікавим темам. Життю речей традиційної культури в музейній експозиції присвяти-
ла свою доповідь М. Альбеділь (Музей антропології та етнографії ім. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН).

Всі виступи були дуже цікавими, супроводжувалися оригінальними візуальни-
ми презентаціями, що допомагало слухачам по-справжньому зануритися в темати-
ку. Жваві обговорення часто вибухали після майже кожної доповіді, учасники кон-
ференції, однак, ще мали можливість поділитися думками на круглому столі, який 
відбувся в стінах Інституту сходознавства РАН вже після завершення секцій кон-
ференції.

Д. Є. Марков
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XI читання пам’яті
професора п. Й. КаришКовсьКого

(одеса, 11–13 березня 2016 р.)

Давньою та славетною традицією історичного факультету Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова є проведення Міжнародної наукової 

конференції, присвяченій пам’яті видатного вченого-античника, визнаного у світі 
фахівця з нумізматики та епіграфіки Північного Причорномор’я Петра Йосиповича 
Каришковського (1921–1988). Організатором читань є кафедра історії стародавньо-
го світу та середніх віків ОНУ імені І. І. Мечникова, засновником і першим завіду-
вачем якої був Петро Йосипович.

11–13 березня 2016 року відбулися вже XI такі читання, чим було ознаменоване 
95-річчя з дня народження знаного вченого та педагога. Разом із рідною кафедрою 
П. О. (так з повагою та любов’ю йменували свого вчителя покоління студентів) до 
підготовки конференції залучилися також наукові та культурні установи, з якими 
так чи інакше були пов’язані П. Й. Каришковський та його учні: Одеський археоло-
гічний музей Національної академії наук України, Відділ археології Північно-
Західного Причорномор’я НАНУ, Державний архів Одеської області, а також Грець-
кий фонд культури (Одеса). Спонсорську підтримку щодо видання матеріалів чи-
тань надав колишній учень Петра Йосиповича, керівник туристичного агентства 
“ГЛОБУС-ТУРС” В. О. Кравець. 

На пленарному засіданні учасників конференції чекав приємний сюрприз: кож-
ний з них дістав подарунок від Алли Іванівни Каришковської, удови вченого, – 
збірку поетичних творів Петра Йосиповича, перевидану до його 95-річчя (Карыш-
ковский П. О. Стихотворения. – Одесса: Апрель, 2013. – 224 с.). Прекрасні вірші 
вченого-поета пролунали під високими склепіннями конференц-залу університету, 
де проходило пленарне засідання. Там само було представлено й наукові доповіді. 
Л. Ю. Поліщук (Одеса) поділилась результатами своїх пошуків щодо раннього пе-
ріоду біографії П. Й. Каришковського, пов’язаного з його роботою в Одеському ар-
хеологічному музеї. О. О. Романова та К. Є. Чуєва (Київ) провели презентацію 
«Секція “Археологія та давнє мистецтво” ІСОМ Україна», яка викликала помітне 
зацікавлення присутніх.

У цілому тематика конференції, як завжди, вирізнялась різнобарвністю: читання 
пам’яті вченого-енциклопедиста привернули до себе фахівців у численних галузях 
знань, де розцвів талант П. Й. Каришковського – вченого й педагога. Серед них – не 
тільки антична історія і нумізматика зокрема, а й єгиптологія, антична й середньо-
вічна археологія, медієвістика й візантиністика, сюжети з історії раннього модерно-
го часу тощо.

Засідання проходили протягом двох днів у форматі п’яти секцій: “Історія архео-
логічних досліджень Північного Причорномор’я. Археологія первісного часу”, 
“Історія та археологія Причорномор’я доби Середньовіччя”, “Історія та археологія 
стародавнього світу”, “Візантиністика. Європейська історія доби Середньовіччя 
та раннього модерного часу”, “Антична та середньовічна нумізматика”. З доповідя-
ми на конференції виступило більш шістдесяти науковців із численних наукових 
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центрів України, Молдови, Польщі та Росії. Доповіді, як правило, супроводжували-
ся жвавим обговоренням.

За матеріалами конференції вийшла друком збірка наукових статей “Стародавнє 
Причорномор’я” (Випуск ХІ / Голов. ред. І. В. Нємченко. – Одеса: Одеський націо-
нальний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 610 с.), до якої увійшла 91 стат-
тя. Звертаємо увагу шановних колег, що попередні десять випусків збірки виходили 
під назвою “Древнее Причерноморье”. Українська версія назви видалася нам більш 
привабливою. 

Підводячи підсумки читань у гостинному Центрі грецької культури, учасники 
конференції висловили надію на проведення наступних, XII читань пам’яті П. Й. Ка-
ришковського протягом найближчих років. 

І. В. Нємченко
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II Міжнародна наукова конференція
“ГуМанітарна наука Півдня росії:

Міжнародна і реГіональна взаєМодія”,
Присвячена 75-річчю калМицькоГо інституту

ГуМанітарних досліджень ран
(еліста, 14–15 вересня 2016 р.)

14–15 вересня 2016 р. в Елісті (Республіка Калмикія, Російська Федерація) від-
булася II Міжнародна наукова конференція “Гуманітарна наука Півдня Росії: 

міжнародна і регіональна взаємодія”, присвячена 75-річчю Калмицького інституту 
гуманітарних досліджень РАН. Доповіді і повідомлення, представлені під час кон-
ференції, торкалися широкого кола проблем, що стосуються розвитку науки в пів-
денноросійському регіоні, досліджень мови, літератури, фольклору, сучасної та 
традиційної культури народів Росії і Центральної Азії, з якими калмики пов’язані 
етногенетичними витоками та етнокультурними контактами. Доповіді були пред-
ставлені російською, англійською, монгольською мовами. Участь у конференції, 
окрім росіян, брали науковці з Казахстану (Е. М. Байтенов, Казахська головна архі-
тектурно-будівельна академія, Алмати), Монголії (Цонгол Нацагдорж, Інститут іс-
торії та археології АН Монголії, Улан-Батор), України (О. Д. Огнєва, Інститут схо-
дознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київ) та Японії (Т. Іноуе, Центр до-
сліджень Північно-Східної Азії, Університет Тохоку, Сендай). 

Географічна палітра доповідей і повідомлень, окрім закордонних, відображала, 
російські наукові та навчальні заклади як центру, так і федеральні. Москва – Росій-
ський університет дружби народів, Московський державний університет імені 
М. В. Ломоносова, Інститут сходознавства РАН, Інститут мовознавства РАН, Інсти-
тут етнології та антропології РАН, Інститут наукової інформації з суспільних наук 
РАН. Петербург – Інститут східних рукописів РАН, Інститут лінгвістичних дослі-
джень РАН. Південний Федеральний округ, окрім господарів (Калмицький інститут 
гуманітарних досліджень РАН, Калмицький державний університет ім. Б. Б. Горо-
довикова, Еліста), був представлений викладачами і науковцями з Південного феде-
рального університету (Ростов-на-Дону і Таганрог), Астраханського державного 
архітектурно-будівельного університету, Астраханського державного університету, 
Волгоградського державного технічного університету, Волгоградського державного 
університету, Волгоградської філії Російської академії народного господарства і 
державної служби при президенті РФ, Сочинського науково-дослідного центру 
РАН. Північно-Кавказький федеральний округ презентували дослідження науковців 
Інституту історії, археології та етнографії Дагестанського наукового центру РАН, 
Регіонального центру етнополітичних досліджень Дагестанського наукового центру 
РАН, Інституту мови, літератури і мистецтв Дагестанського наукового центру 
РАН, Кабардино-Балкарського інституту гуманітарних досліджень РАН, Кабардино-
Балкарського державного університету ім. Х. М. Бербекова, Інституту гуманітарних 
досліджень Академії наук Чеченської Республіки, Комплексного науково-дослідного 
інституту ім. Х. І. Ібрагімова РАН, Чеченського державного університету. Доповіді 
і повідомлення презентували дослідники Інституту історії, мови і літератури Уфим-
ського наукового центру РАН, Російського ісламського університету при Централь-
ному духовному управлінні мусульман (недержавний вищий навчальний заклад, 
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Уфа), Уфимського державного нафтового технічного університету, Інституту архео-
логії ім. А. Х. Халікова Академії наук Республіки Татарстан, Поволзького право-
славного інституту з Тольятті, Самарського національного дослідного університету 
ім. академіка С. П. Корольова, Оренбурзького державного педагогічного універси-
тету з Приволзького федерального округу. Представлено також наукові пошуки ви-
кладачів і науковців з Бурятського державного університету, Томського державного 
університету та Науково-дослідного інституту алтаїстики ім. С. С. Суразакова, Ти-
винського інституту гуманітарних і прикладних соціально-економічних досліджень 
(всі – Сибірський федеральний округ). Окремі матеріали презентували дослідники 
з Нижньовартовська (Нижньовартовське відділення Російського товариства соціо-
логів, Уральський федеральний округ), Науково-дослідного інституту Олонхо Пів-
нічно-Східного Федерального університету ім. М. К. Аммосова (Якутськ, Республі-
ка Саха), Інституту гуманітарних досліджень і проблем нечислених народів Півночі 
Сибірського відділення РАН (Якутськ, Республіка Саха) у складі Далекосхідного 
федерального округу.

Під час конференції працювало п’ять секцій: 1. “Історія народів Півдня Росії: 
методологічні і теоретичні аспекти дослідження”; 2. “Етнологія та етнографія: 
методологія і матеріали досліджень”; 3. “Сучасні етносоціальні та етнокультурні 
трансформації на Півдні Росії”; 4. “Національні мови як основа збереження і розвит-
ку культурного різноманіття Росії”; 5. “Духовний спадок як жива традиція і джере-
ло національної художньої літератури народів Росії”. 

Заявлена проблематика конференції і представництво її учасників обумовили 
різнобарвність відображених у доповідях тем. Можна визначити кілька основних 
блоків, серед яких ті, що мають стосунок до так званого класичного сходознавства, 
пошуку та використання ще не введених до наукового обігу архівних матеріалів, 
східних текстів, даних епіграфіки, образотворчого мистецтва, наукової спадщини 
дослідників. Надзвичайно важливими є питання мови, культури, релігії в контексті 
збереження національної ідентичності, розмаїття конфесій і пошуки шляхів уник-
нення міжнаціональних конфліктів на основі вивчення історичних пам’яток; звер-
нення до епосу, фольклору, пам’яток літератури з використанням польових матеріа-
лів, дослідження крос-культурних контактів, з’ясування окремих епізодів історії 
власних народів, враховуючи географічне розмаїття представлених регіонів: Кав-
каз, басейн Волги, Сибір, Алтай, Центральна Азія.

У доповіді “Класичне сходознавство на сучасному етапі: проблеми і перспекти-
ви” (І. Ф. Попова, Інститут східних рукописів, Санкт-Петербург, Росія) зверталась 
увага на виникнення унікальних напрямків російської сходознавчої науки на основі 
досліджень рукописних колекцій (дуньхуанознавство, тангутика, уйгурознавство, 
тюркська рунічна епіграфіка, курдознавство, ісламознавство, буддологія тощо); за-
значалося, що сучасні перспективи класичного сходознавства в усьому світі пов’я-
зані з проблемами як фундаментального наукового опрацювання вже доступного 
матеріалу, так і введення в науковий обіг нових джерел, акцентувалася увага на по-
требі адаптації до сучасного контексту. Увага приділялася й науковим архівам, що 
містять матеріали з історії і культури монгольських народів, з більш детальною ха-
рактеристикою петербурзьких архівів; встановлено, що найбільшим таким схови-
щем є Рукописний фонд Інституту східних рукописів РАН, але найбільша кількість 
записів, зроблених монголістами про монгольські народи, міститься в Архіві сходо-
знавців цього інституту (АС ІСР РАН), що представлений особистими, тематични-
ми фондами, а також фотоархівом (І. В. Кульганек, Інститут східних рукописів, 
Санкт-Петербург, “Історія і культура монгольських народів у російських політико-
адміністративних та наукових архівах”). Звіти Управління калмицьким народом 
(УКН) – значний документальний масив, зосереджений у різних архівосховищах. 
Необхідність їхнього дослідження обумовлена високим рівнем інформативної 
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насиченості, структурованістю як цілісного комплексу, можливістю проаналізувати 
ступінь достовірності наведених відомостей тощо (Л. В. Оконова, Калмицький ін-
ститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста). На основі аналізу листування Коле-
гії іноземних справ із Синодом та адміністративними органами Нижнього Поволжя, 
Північного Кавказу, Малоросії другої третини XVIII ст. (Архів зовнішньої політики 
Російської імперії) виявлена присутність австрійських місіонерів-католиків, що в 
науці практично невідомо (А. С. Ряжев, Поволзький православний інститут, Тольят-
ті, Росія, “Австрійські місіонери-католики на південних територіях Росії в 30-х – на 
початку 60-х рр. XVIII ст.”) і розширює уявлення про присутність християнських 
місій, окрім моравських братів, у Нижньому Поволжі.

Зверталася увага на важливість першоджерел маньчжурською та монгольськими 
мовами, що дозволяють у контексті історії некитайських територій у часи Цінської 
імперії по-новому дивитися як на відповідні історичні події, так і визначні постаті, 
зокрема на торгутського Гоманг Ламу Дондуб Г’єцхо (?–1710) з калмицького хан-
ства, який відігравав значну роль на тодішній політичній сцені (Цонгол Нацагдорж, 
Інститут історії й археології АН Монголії, Улан-Батор, Монголія). Аналізувалися 
свідчення іноземців про військову справу і засоби ведення війни у Кримському хан-
стві, що є в плані подальшого вивчення образу кримських татар у європейській сус-
пільній свідомості в період раннього нового часу (М. Є. Шалак, Південний феде-
ральний університет, Ростов-на-Дону, “Свідчення іноземців про військову справу у 
Кримському ханстві (кінець XVI – поч. XVII ст.)”). На підставі вивчення арабогра-
фічних текстів (сирійських, арабських, іранських) із залученням топонімії і даних 
епіграфіки розглядалися контакти монгольських народів і дагестанського етносу в 
контексті історії Дагестану, зазначались арабомовні дагестанські документи XVIII ст. 
із згадуванням калмиків (Т. М. Айтберов, Інститут історії, археології та етнографії 
Дагестанського наукового центру РАН, Махачкала). Значну роль у з’ясуванні істо-
ричного минулого конкретного регіону відіграють епіграфічні пам’ятки. В історії 
Казахстану таку роль відіграють пам’ятки, що свідчать про перебування джунгарів 
на теренах сучасного Казахстану та їхнє віросповідання. Одним зі свідчень (окрім 
монастиря Аблайнкіт тощо) є мантра “Ом мані падме хум” Авалокітешвари, бодхі-
саттви Милосердя, на скелях хребта Тарбатагай, що виконана трьома різними 
абетками: тибетською, ланджа та ойратською, причому остання знайдена під час 
власних польових досліджень автора доповіді (Е. М. Байтенов, Казахська головна 
архітектурно-будівельна академія, Алмати, Казахстан). Такі знахідки заповнюють 
певним чином прогалини в казахстанській історії і сприяють правильній орієнтації 
в сучасному світі, сповненому зіткненнями і протистояннями культур. 

На прикладі взаємовідносин між калмицькими нойонами Тюменями і царським 
урядом аналізувався політичний вплив сходознавства як науки в Російській імперії 
XIX ст. з акцентом на використанні сходознавчих знань у практиці управління кал-
миками, а в ширшому контексті – застосування засобів управління різними народа-
ми в конкуруючих імперіях (Т. Іноуе, Центр досліджень Північно-Східної Азії, Уні-
верситет Тохоку, Сендай, Японія). З’ясування специфіки взаємодії інститутів влади 
в ойратів (калмиків) виявило, що в них не було усталеної традиції (правил) переда-
чі влади як світської, так духовної, а наявні приклади не відбивали усталений цере-
моніал і авторитет (Б. У. Кітінов, Університет дружби народів, Москва). Важливим 
є вивчення спадку славетних дослідників з минулого, як-от введення до наукового 
обігу Звіту О. М. Позднєєва, що виявляє специфіку конфесійного життя калмиків-
буддистів Уральського козацького війська, де уральські священики, на відміну від 
буддійського духовенства астраханських і донських калмиків, з набуттям офіційно-
го статусу гецюла чи гелюнга продовжували вести світський спосіб життя і мали 
у визначені дні брати участь у богослужінні та відправляти різні треби на вимоги 
вірян (С. В. Джунджузов, Оренбурзький державний педагогічний університет, 
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Оренбург). Такий стан обумовлювався нечисленною паствою, неспроможною не-
сти додаткові навантаження (целібат священиків, їхня відмова згідно із набутим 
статусом від сільськогосподарських робіт тощо).

На основі архівних документів з фондів Національного архіву Республіки Кал-
микія (НА РК), що пов’язані з поселенням Калмицький Базар, вдалося виявити 
його специфіку як простору акультурації калмиків, яких імперська влада мала на-
мір привести до осілості. На відміну від Ставрополя-на-Волзі чи Чугуєва в Україні, 
де для калмиків найважливішими засобами акультурації вважалися православ’я, ко-
зацтво і землеробство, для астраханських калмиків у Калмицькому Базарі таким за-
собом повинна була стати торгівля (Л. Б. Четирова, Самарський національний 
дослідний університет ім. академіка С. П. Корольова, Самара, “Калмицький Базар 
як місце торгівлі й акультурації”). Підтвердженням особливого впливу торгівлі як 
однієї зі складових побутування міжетнічної і міжконфесійної толерантності є істо-
рія Дербента – важливого центру торгівлі, що втілював азіатсько-європейський 
транзит на Волзько-Каспійському шляху (О. І. Іноземцева, Інститут історії, архео-
логії та етнографії Дагестанського наукового центру РАН, Махачкала), хоча таким 
же взірцем наприкінці XVIII ст. могла бути й Астрахань. 

Окремі доповіді присвячувалися темам, що певний проміжок часу були під забо-
роною, зокрема вимушена еміграція, депортація. Їхнє активне дослідження тільки 
розпочинається і вимагає узагальнення, системного аналізу та об’єктивної оцінки. 
Йдеться про дослідження культурної і літературної діяльності калмицької еміграції, 
її ідеологічних та естетичних особливостей, виявлення національної ідентичності в 
умовах вигнання (Д. Ю. Топалова, Калмицький інститут гуманітарних досліджень 
РАН, Еліста, “До питання вивчення літературної діяльності калмицької еміграції”). 
Зверталася увага на те, як в умовах порушення цілісного звичайного організму куль-
тури, деформації укладу, що склався історично, як-от під час депортації чеченського 
народу, усна народна творчість, традиційна побутова культура стали системою само-
виявлення і самозахисту чеченців як етнічного цілого (С. С. Цуцулаєва, Чеченський 
державний університет, Грозний), так само як у сучасний період таким взірцем є ге-
роїчний епос “Іллі” – концентрований прояв народних звичаїв, традицій, менталіте-
ту (А. Д. Осмаєв, Комплексний науково-дослідний інститут ім. Х. І. Ібрагімова РАН, 
Грозний, «Духовний спадок чеченців (героїчний епос “Іллі”) у вихованні молоді»).

Доля окремих народів, їхня культура, мова виявляються залежними від воєнних 
конфліктів, які викликають етнічне, релігійне протистояння, що супроводжуються 
вимушеною еміграцією, біженством. Так сталося з удінами, одним з найдавніших 
народів Східного Кавказу, чиє історичне місце проживання – територія сучасного 
Азербайджану і які є нащадками так званих кавказьких албанців. Внаслідок вірмено-
азербайджанського конфлікту частина удінів, християн за віросповіданням, опини-
лися, зокрема, в Росії, Грузії, Вірменії, Казахстані, Україні. Однією з найактуальні-
ших проблем для них стала проблема збереження культури, мови, ідентичності, 
вирішення якої ускладнюється використанням різної графіки для удінської мови в 
Азербайджані (латиниця) і Росії (кирилиця) та процесами асиміляції, акультурації, 
втратою рідної мови, традицій, звичаїв (С. Е. Баширов, Волгоградський державний 
соціально-педагогічний університет, Волгоград, “Удіни Півдня Росії: історія, мігра-
ція і сучасне буття”; Р. А. Данакарі, Волгоградська філія Російської академії народ-
ного господарства і державної служби при президенті РФ, Волгоград, “Етнічна гру-
па удіни в мультикультурному просторі Півдня Росії”). Своїм головним завданням 
удінська громадська організація “Нідж” (Волгоградська обласна організація) вва-
жає збереження рідної мови та розвиток дружби між народами з метою інтеграції в 
багатонаціональне і поліконфесійне російське суспільство. 

Схожі питання, хоча і не як наслідки воєнного конфлікту, доводиться вирішувати 
іншому народу і в іншій країні – Китаї. Йдеться про шира-югурів. На основі власних 
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польових досліджень автори доповідей з’ясували, що шира-югури, які розділені 
мовою (західні, чи чорні, – одна з давніх тюркських мов, східні, чи жовті, – одна з 
давніх монгольських мов, дуже рідко зустрічаються двомовні) і мовою міжгрупо-
вого спілкування є китайська; відсутністю писемності (хоча обговорюються проб-
леми алфавіту для її створення, мається на увазі латиниця), об’єднані проте, спіль-
ною релігією (буддизм, школа гелук), традиційним способом життя, причому 
китайська влада, розуміючи винятковість шира-югурів, всіляко їх підтримує 
(Є. В. Бембєєв, Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, “Про 
наукову експедицію до шіра-югурів”; О. Б. Ліджиєв, Калмицький державний уні-
верситет ім. Б. Б. Городовикова, Є. В. Бємбєєв, Еліста, “Коротке повідомлення про 
сучасний стан шіра-югуров”). 

Щодо Росії, то в окремих доповідях аналізувалася ситуація з вивченням рідної 
мови в середовищі корінних народів, яка лишається складною, попри заходи, що 
вживаються (факультативи, гурткова робота, розробка і реалізація програм з вив-
чення рідної мови, фольклору, історії), оскільки існує уявлення про російську мову 
як більш значиму і необхідну для дітей у майбутньому. Відзначалося також, що від-
стежується консервування рідної мови на рівні державної політики, в тому числі і 
при формуванні нормативно-правової бази на регіональному рівні (М. В. Бєлозьо-
рова, Сочинський науково-дослідний центр РАН, Сочі, “Деякі тенденції білінгвізму 
і перспективи розвитку національних мов у корінних народів Російської Федера-
ції”). Пропонувалися шляхи відродження і збереження рідної мови, зверталася ува-
га на необхідність (на прикладі калмицької мови) функціонування калмицької мови 
не тільки в системі освіти, а й у засобах масової інформації, що закріплено в респуб-
ліканському Законі “Про державні мови Республіки Калмикія, стаття 16”, у тому 
числі при перекладі, дублюванні радіо-, теле-, кіно- і відеопродукції, з врахуванням 
інтересів населення (Е. О. Гунаєв, Калмицький інститут гуманітарних досліджень 
РАН, Еліста, “Проблема відродження національної мови в Республіці Калмикія: су-
часна ситуація і шляхи вирішення”). На прикладі бурятської мови, що, за даними 
ЮНЕСКО, з 2002 р. вважається такою, що зникає, визначалися напрямки, за допо-
могою яких можна змінити ситуацію. Йдеться про відтворення мовного середовища, 
вживання бурятської мови вдома, вивчення бурятської літературної мови, вивчення 
розмовної мови, відновлення старомонгольської абетки (хушін бічіг), що сприятиме 
єднанню як з носіями різних діалектів бурятської мови, так і з усім монгольським 
світом, і здійснення цих заходів можливе лише за умов формування розуміння збе-
реження рідної мови (Д. Д. Трегубова, Інститут наукової інформації з суспільних 
наук РАН, Москва, “Бурятська мова: п’ять плюс один рецепт порятунку”). Окрім 
мови та інших складових в ситуації самовизначення, символом єдності народу є ет-
нонім, зокрема етнонім “ойрот”, як-от у Республіці Алтай, оскільки у свідомості 
сучасних алтайців існує усталене уявлення про “часи Ойрот-хана як золотого віку в 
історії алтайців” (С. П. Тюхтенєва, Калмицький інститут гуманітарних досліджень 
РАН, Еліста, «Етнонім “ойрот” як вид “критичної” етнокультурної ідентичності в 
сучасних алтайців»). 

Частина доповідей була присвячена релігійній тематиці. При характеристиці ста-
ну конфесій на Північному Кавказі визначалося, що мусульманська умма Росії пе-
ребуває в стадії формування, конфесійний простір регіону умовно розподіляється 
на чотири частини: 50 % – релігійні організації мусульман; 30 % – релігійні органі-
зації Російської православної церкви (РПЦ); 17 % – протестантські організації і 
3 % – буддисти та іудеї; для спокійного, толерантного співіснування різних спіль-
нот необхідні інтенсифікація їхнього діалогу і відмова від розподілу народів та їх-
ніх культур на розвинуті і відсталі, а релігій – на істинні і неістинні (М. З. Магоме-
дова, Регіональний центр етнополітичних досліджень Дагестанського наукового 
центру РАН, Махачкала, “Конфесійна картина Північного Кавказу”).
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На основі власних польових матеріалів група дослідників виявили особливості 
вшанування в ольотів гори Цамбарагав у Кобдоському аймаку (Монголія), що поєд-
нує як народні уявлення про “гору-батька”, так і буддійську традицію поклоніння 
божеству з розряду захисників вчення, котре до того ж вважається покровителем 
воїнів, якими були ольоти часів Галдана Бошокту-хана (Е. П. Бакаєва, Калмицький 
інститут гуманітарних досліджень РАН; К. В. Орлова, Інститут сходознавства 
РАН; Д. Н. Музраєва, Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, 
Москва). Характеризувалося значення буддизму в культурі монгольських народів 
(К. А. Наднєєва, Калмицький державний університет ім. Б. Б. Городовикова, Еліста, 
“Про культуру монгольських народів”). Складовою калмицької культури є буддій-
ське образотворче мистецтво, зразки якого, представлені в київському музеї і є уні-
кальними, оскільки супроводжуються пояснювальними підписами не тільки росій-
ською, а й старокалмицькою мовою у відповідній графіці (О. Д. Огнєва, Інститут 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київ, “Сакральне образотворче 
мистецтво Калмикії в Україні (танки в зібранні Національного музею образотвор-
чих мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків)”). Збереження традицій, народжених 
у буддизмі, й включення їх до сучасної калмицької культури було представлено в 
доповідях С. Г. Батиревої (Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, 
Еліста, “Сучасне мистецтво в музеї КІГД РАН: від етнографізму до етнічності”) та 
Б. В. Мошулдаєва (Відкрите акціонерне товариство “Проектний інститут Калми-
кії”, Еліста, “Сякюсн-сюме – перший буддійський храм Калмикії новітнього часу”). 

Розглядалося питання відповідності буддійської термінології в перекладі “Лам-
ріму” Цонкапи Лопсандакпи з тибетської мови на ойратську, здійсненому засновни-
ком ойратської літературної мови Зая-пандитою Намкайджамцо (Г. Б. Корнєєв, Кал-
мицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, «Про буддійські твори 
класу “Ламрім”»). В іншій доповіді, автор якої спирався на текст “Сутри золотисто-
го сяйва”, перекладеної на ойратську мову Зая-пандитою з тибетської, зазначається, 
що обраний Зая-пандитою метод дослівного перекладу власних імен можна вважа-
ти більш вдалим для читача, ніж транслітерація санскритських імен (Н. С. Яхонто-
ва, Інститут східних рукописів, Санкт-Петербург, «Перекладацький метод Зая-пан-
дити: власні імена (на матеріалі “Сутри золотистого сяйва”)»). Зазначена тематика 
мала продовження в доповіді, присвяченій засобам введення тибетських імен та 
епітетів буддійських персонажів у калмицьку мову при перекладах (Д. Н. Музраєва, 
Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, “Про передачу тибет-
ських імен та епітетів буддійських божеств у перекладі Тугмюд-Гавдж”). До схожих 
проблем перекладу, хоча й на іншому матеріалі, дотична ще одна доповідь, що при-
свячена особливостям перекладу безеквівалентної лексики на основі текстів кал-
мицьких казок, записаних фінським вченим Г. Й. Рамстедтом і перекладених ним 
же німецькою мовою (О. Т. Баянова, В. В. Куканова, Калмицький інститут гумані-
тарних досліджень РАН, Еліста, “Безеквівалентна лексика калмицької мови і засоби 
її передачі німецькою мовою”). 

Калмицький героїчний епос правив опорою для низки доповідей, пов’язаних з 
різноплановою тематикою – від мови до фольклору (С. Є. Бачаєва, Калмицький 
інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, «Лексикографічні джерела тлумач-
ного словника мови калмицького героїчного епосу “Джангар”: огляд та аналіз»; 
В. С. Очірова, Калмицький державний університет ім. Б. Б. Городовікова, Еліста, 
«Номінації осіб чоловічої статі за ступенями спорідненості в калмицькому героїч-
ному епосі “Джангар”»; В. В. Саликова, Калмицький державний університет 
ім. Б. Б. Городовикова, Еліста, «Побутові реалії в калмицькому героїчному епосі 
“Джангар”»; Б. Б. Манджієва, Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, 
Еліста, «Героїчний епос “Джангар” і казкова традиція калмиків у Зводі калмицько-
го фольклору»). 
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Питання фольклору розглядалися на матеріалі, що презентував традиції різних 
народів (Т. Г. Басангова, Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліс-
та, «Побутові казки у “Зводі калмицького фольклору”»; Б. Б. Горяєва, В. В. Кукано-
ва, Калмицький інститут гуманітарних досліджень РАН, Еліста, “Традиційні фор-
мули казкового тексту (на матеріалі записів Г. Й. Рамстедта)”; З. А. Сіразітдінов, 
Л. А. Бускунбаєва, Г. Г. Шамсутдінова, А. Ш. Ішмухаметова, Р. Н. Карімова, Інсти-
тут історії, мови і літератури Уфимського наукового центру РАН, Уфа, “Про корпус 
башкирського фольклору”; В. В. Обоюкова, Науково-дослідний інститут Олонхо 
Північно-Східного Федерального університету ім. Аммосова, Якутськ, “Локальна 
специфіка епічних пісень”).

До відкриття конференції її організатори підготували і видали відповідні матеріа-
ли (Гуманитарная наука Юга России: международное и региональное взаимодей-
ствие. Материалы II Международной научной конференции, посвященной 75-летию 
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (г. Элиста, 14–15 сентября 
2016 г.). – Элиста: КИГИ РАН, 2016. – 288 с.), що, окрім вказаного, відображають 
дослідження із соціально-економічної та екологічної проблематики сучасного сус-
пільства.

О. Д. Огнєва
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Міжнародна наукова конференція

“Ancient egyptiAn coffins:
pAst – present – future”
(кембридж, 7–9 квітня 2016 р.)

7–9 квітня 2016 р. в Музеї Фітзвільям Кембриджського університету відбулася 
Міжнародна наукова конференція “Ancient Egyptian coffins: past – present – fu-

ture” (“Давньоєгипетські саркофаги: минуле – сучасність – майбутнє”). Головними 
ініціаторами й організаторами цієї конференції стали Дж. Девсон (Dr. Julie Daw-
son, Senior Assistant Keeper (Conservation), Department of Antiquities, Cambridge) і 
Х. Страдвік (Dr. Helen Strudwick, Curator of Egyptian Collection, Fitzwilliam Museum, 
Cambridge). Цей науковий захід мав тематичний характер і був присвячений різно-
манітним аспектам дослідження та реставрації давньоєгипетських саркофагів. Слід 
підкреслити, що в останній час інтерес до цієї групи артефактів значно зріс серед 
дослідників, про що свідчить низка проведених і запланованих конференційних за-
ходів. Зокрема, у 2012 р. в Лісабоні пройшла конференція “Body, Cosmos and Eter-
nity: New Trends of Research on Iconography and Symbolism of Ancient Egyptian 
Coffins” [Body, Cosmos and Eternity... 2014]; у 2013 р. в Єгипетському музеї у Вати-
кані було проведено конференцію “First Vatican Coffin conference” [First Vatican Cof-
fin… 2013; Тарасенко, Вертієнко 2013, 194–199], у травні 2016 р. в Єгипетському 
музеї в Каїрі організовано тимчасову виставку і проведено ювілейну конференцію 
“Forgotten Discovery. Tomb of the Priests and Priestesses of Amun, 1891–2016”, при-
свячену 125-річчю відкриття схованки жрецьких мумій в Баб ель-Газус [Forgotten 
Discovery... 2016], у якій поміж іншого містилося 254 саркофаги, кілька з яких нині 
зберігаються в музеях України [див.: Tarasenko 2013, 70]. У вересні 2016 р. з наго-
ди того ж відкриття схованки Баб ель-Газус у Лісабоні пройшла конференція “Bab 
el-Gasus in Context: Egyptian Funerary Culture in the 21st Dynasty”. У роботі цих захо-
дів брали участь і спеціалісти з України, співробітники Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України д. і. н. М. О. Тарасенко та к. і. н. Г. В. Вертієнко 
[Тарасенко, Вертієнко 2013, 194–199; Tarasenko 2013, 70; Tarasenko 2016, 91; Forgot-
ten Discovery... 2016, 14].

Проведення кембриджської конференції було приурочено до відкриття нової ви-
ставки в Музеї Фітзвільям під назвою “Смерть на Нілі: розкриття потойбічного 
життя Стародавнього Єгипту” (Death on the Nile: Uncovering the Afterlife of Ancient 
Egypt), в якій репрезентація саркофагів, частина з яких експонується після рестав-
рації, займає чи не центральне місце. 

У роботі конференції взяли участь понад сто науковців-єгиптологів і реставрато-
рів із 15 країн світу (Великобританії, Італії, Франції, США, Німеччини, Швейцарії, 
Бельгії, Австрії, Угорщини, Іспанії, Чехії, Польщі, України, Єгипту та Росії). Робо-
чою мовою конференції була англійська. Протягом двох робочих днів заходу були 
виголошено 29 доповідей та продемонстровано 26 повідомлень-постерів. Тези до-
повідей і постерів конференції були опубліковані до початку її роботи [Ancient 
Egyptian coffins... 2016], а розширені матеріали будуть видані у 2017 році. До того ж 
до відкриття нової експозиції було видано і чудово ілюстрований каталог виставки 
[Death on the Nile... 2016].
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Слід відзначити, що конференція мала виразний науково-практичний характер, 
оскільки близько половини доповідей і постерів були присвячені різноманітним 
проблемам реставрації давньоєгипетських саркофагів. Крім того, перед початком 
конференції, 5–6 квітня, в Реставраційному центрі Музею Фітзвільям пройшов 
практичний семінар “The Coffin Workshop”, в якому взяли участь такі визначні бри-
танські реставратори, як Дж. Девсон (Dr. Julie Dawson), К. Кетрайт (Dr. Caroline 
Cartwright (Senior Scientist and Wood Anatomist, British Museum)), Р. Стесі (Dr. Re-
becca Stacey (Senior Scientist, British Museum)), Г. Кіллен (Dr. Geoffrey Killen (Spe-
cialist in ancient Egyptian woodworking)) та Е. Гельдхоф (Dr. Elsbeth Geldhof (Historic 
paint conservator and specialist in ancient Egyptian painting techniques on coffins)). 
Втім, оскільки автор цієї хроніки не є фаховим реставратором, увагу буде зосере-
джено саме на “єгиптологічній складовій” програми форуму. 

У перший робочий день конференції, 7 квітня, відбулося урочисте відкриття за-
ходу та було проголошено 18 доповідей. Серед їхнього числа необхідно відзначити 
такі. Ута Сіфферт (Dr. Uta Siffert, Vienna) “Middle Kingdom mummy shaped coffins: 
investigating meaning and function”, яка була присвячена найбільш ранній групі ан-
тропоїдних саркофагів періоду Середнього царства, появу форми яких доповідачка 
пов’язує з розвитком культу Осіріса та осірічних уявлень про Потойбіччя. Доповідь 
Г.-Г. Мюнха (Dr. Hans-Hubertus Münch, Basel) “High class coffins? Some remarks on 
the black coffins of the 18th Dynasty from KV40” торкнулася проблеми соціального 
статусу володарів т. зв “чорних саркофагів” доби Нового царства, фрагменти яких, 
зокрема, були знайдені експедицією Базельського університету в гробниці KV 40 в 
2014 р. Саркофаги такого типу належали жінкам царської родини за другої половини 
XVIII династії, а також найвищим представникам царської свити. Л. Сартіні (Dr. Lisa 
Sartini, Pisa) в доповіді “The Black Coffins with yellow decoration of the New kingdom: 
an original iconographic study” презентувала попередні результати свого досліджен-
ня, що присвячене художньому оформленню особливої групи з бл. 17 саркофагів 
доби Нового царства (чорний фон із жовтим декором). Ввечері цього дня для учас-
ників конференції було організовано приватний візит до Королівської капели коле-
джу (King’s College Chapel). 

Серед доповідей, що прозвучали 8 квітня, найбільше зацікавлення викликали 
такі. Проф. А. Нівинські (Prof., Dr. Andrzej Niwinski, Warsaw) у доповіді “Coffins of 
the 21–22 Dynasties as the source of information about the sacred landscape of the Wes-
tern Thebes” продемонстрував, як об’єкти реальної топографії центральної частини 
Фіванського некрополя знайшли відображення в іконографії саркофагів Третього 
перехідного періоду. Р. Мефре (Dr. Raphaële Meffre, Paris) у доповіді “The Funerary 
Ensemble of a Libyan Princess of the Beginning of the 22nd Dynasty and the Iconography 
of Early 22nd Dynasty Cartonnages” розповів про особливості оформлення саркофага 
та картонажу з нещодавно відкритого Французькою місією в Західних Фівах похо-
вання царської доньки часів ХХІІ династії. К. Куней (Dr. Kara Cooney, Los Angeles) 
у доповіді “Patterns of re-use of coffins” продовжила тему свого багаторічного дослі-
дження такої характерної, але вкрай малодослідженої особливості поховального 
культу Третього перехідного періоду, як узурпація та повторне використання сар-
кофагів. С. Шейхельісламі (Dr. Cynthia Sheikholeslami, Cairo) виголосила доповідь 
“A Libyan Singer in the Karnak Temple Choir”, в якій розповіла про свої дослідження 
картонажу Cairo TN 21.11.16.5, котрий належав співачці храмового хору храму 
Амона у Фівах часу ХХІІ династії на ім’я Шауамунімес. Дослідниця робить припу-
щення, що є підстави вважати, що співачки храмового хору мали бути незаймані, а 
саме ім’я Шауамунімес було їхнім “храмовим”, а не справжнім ім’ям і вони отриму-
вали його при зайнятті відповідної “творчої” посади у храмовому клірі. У доповіді 
“Cartonnages with painted and moulded decoration from the 22nd Dynasty” Ф. Бартош 
(Dr. Fruzsina Bartos, Будапешт) вперше продемонструвала науковцям фрагменти 
досить нетипового картонажу доби ХХІІ династії, який було знайдено Угорською 
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археологічною експедицією в Західних Фівах при розкопках гробниці ТТ 65 остан-
нього польового сезону. Завершила роботу конференції цього дня вечеря в примі-
щенні Хрістс коледжу (Christ’s College).

Останній робочий день конференції, 9 квітня, був переважно присвячений 
пам’яткам Пізнього і Греко-Римського періоду. Цей день був особливо насиченим, і 
прозвучали, зокрема, такі доповіді. М. П. Глухова (Dr. Marie Peterková Hlouchova, 
Praha) у своїй доповіді “Late Period wooden coffins from Abusir” запропонувала все-
бічний аналіз декору пізніх саркофагів і їхніх фрагментів з розкопок Чеської архео-
логічної місії в Абусірі. Дж. Еліас та К. Лаптон (Dr. Jonathan P. Elias, Dr. Carter 
Lupton, США) в доповіді “Regional Identification of Late Period Coffins from Northern 
Upper Egypt” продемонстрували результати роботи зі створення хронологічної та 
регіональної типології саркофагів Пізнього періоду в рамках роботи проекту “Ах-
мімські мумії”. К. Котай (Dr. Katalin Kothay, Budapest) у своїй доповіді “On the da-
ting problems of the coffins of Gamhud” продовжила тему хронології локальних груп 
саркофагів Пізнього періоду, зокрема, з Гамхуду. Музей образотворчих мистецтв у 
Будапешті має невелику колекцію таких пам’яток, що й стали базисом для її студій. 
К. Теотіно (Dr. Carolina Teotino, Tübingen) у доповіді “The Apotropaic Entourage of 
Osiris: the Protective Genii on Sarcophagi and Coffins of the Late and the Graeco-Roman 
Period” звернулася до аналізу іконографії та семантики образів т. зв. “геніїв-охо-
ронців” на пізніх саркофагах. А. Мюллер (Asja Müller, Kiel) у доповіді “Contextuali-
sing Roman Mummy Masks: The Cambridge Collection” презентувала колекцію кар-
тонажних поховальних масок Римського часу в Музеї Фітзвільям. Ця дослідниця 
опрацювала зібрання кембриджських масок у межах свого дисертаційного дослі-
дження, присвяченого цій групі артефактів, яке було захищене в червні. 

Цього ж дня були проведені ще два особливі заходи. По-перше, це практичний 
семінар, проведений реставратором Г. Кілленом (Dr. Geoffrey Killen, London), “The 
Fitzwilliam qersu coffin: technical analysis and woodworking methods”, а також лекція 
хранителя єгипетської колекції Британського музею проф. Дж. Тейлора (Prof. Dr. 
John Taylor, London) “Decoding ancient Egyptian coffins: the judgement of the dead and 
their eternal destiny”, в якій він розповів про відображення уявлень про потойбічне 
життя в декоративній програмі єгипетських саркофагів. Завершився останній робо-
чий день конференції відвіданням учасниками конференції щойно відкритої вистав-
ки давньоєгипетських старожитностей у Музеї Фітзвільям. 

Слід зазначити, що, окрім доповідей, на конференції була представлена потуж-
на та цікава постерна сесія, яка включила в себе 26 постерів1. У їхньому числі 
була продемонстрована і доповідь-постер співробітника Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України д. і. н. М. О. Тарасенка “Mummy-cover fragment 
Ar-227 in the Lviv Museum of History of Religion” [Tarasenko 2016, 91], яка була при-
свячена фрагменту мумійної кришки зі Львівського музею історії релігії (інв. № Ар-
227)2. Цей фрагмент має невеликий розмір (51 x 26 см) і не містить імені власника. 
Артефакт походить із приватної колекції родини польських князів Любомирських і 
був придбаний під час поїздки князя Андже Любомирського до Єгипту в 1887 р. До 
образотворчої програми та заупокійної формули на львівській кришці є дві прямі 
аналогії. Це мумійні кришки Torino CGT 10018 і Florence 2174. Всі ці пам’ятки мо-
гли належати до однієї і тієї ж фіванської майстерні та, ймовірно, були зроблені для 
продажу.

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що кембриджська конференція із сар-
кофагів пройшла з великим успіхом. На ній прозвучали надзвичайно цікаві доповіді 
та було продемонстровано як археологічні знахідки останніх сезонів, так і найнові-
ші результати реставраційних робіт. Безперечно, цей захід був визначною подією в 
єгиптології у 2016 році, а кількість учасників свідчить про зростання інтересу нау-
кової спільноти до такої групи давньоєгипетських артефактів, як саркофаги. 
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1 Кількість бажаючих виступити на конференції виявилася більшою, ніж очікувалося, 
тому організатори були вимушені перевести у формат доповідей-постерів фактично поло-
вину учасників заходу.

2 Див. також: [Тарасенко 2014, 104–109; Тарасенко 2016, 37–54].
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Пам’яті Елли Григорівни Циганкової
(11.06.1934 – 24.10.2016)

24 жовтня 2016 року завершився земний шлях відомого історика науки, дослід-
ниці українського сходознавства Елли Григорівни Циганкової, яка працювала 

в нашому інституті більше 20 років.
Народилася вона 11 червня 1934 року в місті Бєлгороді. Її перші шкільні роки 

минули в непростий воєнний час. Вищу освіту здобула в Харківському державному 
бібліотечному інституті, який 1957 року закінчила з відзнакою. Одеська наукова біб-
ліотека ім. М. Горького – перше місце роботи. Тут сім років працювала як бібліо-
граф з питань мистецтва. Сферою її зацікавлень був дизайн, історія технічної есте-
тики. Тому не дивно, що після переходу 1964 року на посаду молодшого наукового 
співробітника сектору історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР 
почала готувати кандидатську дисертацію з цієї тематики. Науковий ступінь канди-
дата історичних наук за спеціальністю “історія науки” здобула 1971 року за успіш-
но захищену роботу “Історія формотворення машин”.

І надалі продовжувала працювати над питаннями історії науки, була співавтором 
деяких розділів великих загальносоюзних видань, як-от чотиритомна “История оте-
чественной математики” (1968–1970), їй належить розділ “Биографический словарь 
советских математиков”. У виданнях 1975 року “История математического образо-
вания в СССР” та 1986 року “История механики в России” була відповідальним 
секретарем та співавтором, а у виданні 1983 року “Очерки развития математики в 
СССР” – відповідальним секретарем та співавтором вступної статті.

1977 року в московському видавництві “Знание” вийшла перша монографія Елли 
Григорівни – “У истоков дизайна (машины и стили)”. Наступного року на всесоюз-
ному конкурсі науково-популярної літератури ця книга була відзначена дипломом.

У другій половині 1980-х років якраз тривала підготовка до святкування чергово-
го ювілею Української академії наук. На той час навіть точна дата заснування уста-
нови була невідома, оскільки визнання того, що акт про створення академії підписав 
гетьман Скоропадський, було неможливим. Про багатьох репресованих вчених прак-
тично не було ніякої інформації. Тому Президією АН УРСР було поставлено завдан-
ня: виявити та повернути науці забуті імена. Старший науковий співробітник Цен-
тру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва АН 
УРСР Елла Григорівна Циганкова багато працювала в київських архівах, відновлен-
ня історичної правди стало основною темою робіт дослідниці. Її перші статті такого 
змісту вийшли протягом 1989 року в “Очерках истории естествознания и техники”.
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Постать академіка Агатангела Юхимовича Кримського привернула увагу Елли 
Григорівни в першу чергу як видатного організатора науки. У 1991 році у “Віснику 
АН УРСР” було надруковано її перші розвідки про нього. Академік Омелян Пріцак, 
за ініціативи якого в системі АН України було створено Інститут сходознавства, ве-
ликого значення надавав вивченню минулого української орієнталістики, вважаючи 
це необхідною умовою для її відродження. Тому, ознайомившись із працями Елли 
Григорівни, він особисто запросив її на роботу до інституту. З 1991 року Елла Гри-
горівна Циганкова обіймала посаду старшого наукового співробітника відділу 
“Україна і Схід”, потім – відділу історіографії та джерелознавства Інституту сходо-
знавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Тут вона продовжувала працювати над справжньою історією Української акаде-
мії наук. Друком виходять численні публікації, які писалися на основі архівних ма-
теріалів, що стали доступними та відкритими в перші роки незалежності України 
та ліквідували багато лакун в історії української науки. Завдяки в тому числі і її до-
слідженням було відновлено справедливість стосовно багатьох визначних вчених. 
Президія НАН України поновила членство 34 академіків та членів-кореспондентів, 
незаконно виключених свого часу зі складу академії з політичних міркувань.

Й надалі біографія та наукові здобутки Агатангела Юхимовича Кримського не 
залишалися поза її увагою. Документи з його архіву відтворювали дійсний плин 
історії організації науки в Україні, створення сходознавчих осередків. У своїх публі-
каціях Елла Григорівна незмінно показувала, що досвід ВУАН у цьому аспекті, як 
позитивний, так і негативний, може бути використаний і на сучасному етапі органі-
зації науки, зокрема аналіз подій 1929–1930 років, коли докорінно змінилися кон-
цептуальні основи Української академії наук.

Наступними роками в журналі “Східний світ” Елла Григорівна одна по одній 
продовжувала публікувати статті, які на основі архівних документів розкривали 
“білі плями” історії української орієнталістики. Вона зосереджувала увагу не тіль-
ки на київських центрах, її дослідження відтворювали історію також харківських та 
одеських сходознавчих осередків. Не забувала дослідниця нагадувати нам і про за-
буті імена, так, у 2005 році вона була автором розділу в колективній монографії про 
мистецтвознавця В. М. Зуммера.

Узагальнюючи цей величезний накопичений матеріал, Елла Григорівна 2007 року 
видала монографію “Сходознавчі установи в Україні. Радянський період”. За це 
фундаментальне дослідження та наукові здобутки 2009 року вона була нагороджена 
медаллю НАН України “За професіоналізм”, а 2010 року стала лауреатом премії 
НАН України імені А. Ю. Кримського.

Елла Григорівна Циганкова була одним з ініціаторів появи біобібліографічного 
словника “Сходознавство і візантологія в Україні в іменах”, який вийшов 2011 року. 
Завдяки її ентузіазму та наполегливості згуртувався колектив науковців, чиїми 
спільними зусиллями було підготовлено видання, де під однією обкладинкою зібра-
ні біографії вітчизняних вчених, які своєю працею зробили внесок у розбудову 
українського орієнталістичного простору.

І в останні роки, вже перебуваючи на пенсії, не припиняла роботи. Ще минулого 
року з’явилися друком дві її статті про Андрія Ковалівського.

До неї за консультаціями зверталися звідусіль. Для багатьох її професійна думка 
була остаточним вердиктом, а сама вона – незаперечним авторитетом.

Ми запам’ятаємо Еллу Григорівну як високоерудованого, принципового вченого-
професіонала. Працювати поряд з нею було легко й приємно. Вона була дуже світ-
лою, мудрою та щирою людиною.

Світла пам’ять, вічна пам’ять!

О. Д. Василюк
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M. Arajioni, O. Bubenok, O. Mavrina
WeLL-KNOWN aND LiTTLe-KNOWN OrieNTaL STuDieS

BY Ya. r. DaSHKeVYCH
This article is dedicated to the Oriental heritage of famous Ukrainian historian Ya. R. Dash-

kevych. The authors draw attention to the fact that Ya. R. Dashkevych was known among the 
Orientalists not only as a specialist in the history of the Armenians, but also as a researcher in 
other fields of Oriental studies. In Ya. Dashkevych’s scientific heritage there are a lot of fun-
damental works on the Great Frontier of Ukraine, the Golden Horde and the Turkish Podillia, 
Ukrainian-Turkish relations, the Eastern peoples on the territory of Ukraine – the Kalmyks, 
the Crimean Karaimes, the Crimean Tatars, the Saracenos, the Circassians, the Alans-Jasses, 
etc. Many works were published by the scholar in 1970–2000-ies. However, some texts from 
the archive of Ya. R. Dashkevych have not been published yet. The authors of this article be-
lieve that the promulgation of the ideas of famous Ukrainian scholar in the year of his 90th an-
niversary will be a significant contribution to memory of him. In this article a lot of attention 
is paid to Ya. R. Dashkevych’s collaboration with the A. Y. Krymsky Institute of Oriental 
studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, whose founder academician O. Prit-
sak was a friend and colleague of Ya. R. Dashkevych.

М. А. Араджионі, О. Б. Бубенок, О. С. Мавріна
ВІДОМІ ТА МАЛОВІДОМІ

СХОДОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ Я. Р. ДАШКЕВИЧА
Статтю присвячено сходознавчій спадщині видатного українського історика Я. Р. Даш-

кевича. Автори статті акцентують увагу на тому, що Я. Р. Дашкевич був відомий орієн-
талістам не лише як фахівець з історії вірмен, а й як дослідник у інших галузях сходо-
знавства. У науковому доробку Ярослава Романовича є ґрунтовні дослідження про 
Великий кордон України, про золотоординське і турецьке Поділля, про українсько-
турецькі відносини, про східні народи на теренах України – калмиків, караїмів, крим-
ських татар, сараценів, черкесів, аланів-ясів – тощо. Більшість праць було опубліковано 
вченим у 1970–2000-х рр. Проте деякі тексти, виявлені в науковому архіві Я. Р. Дашке-
вича, ще не були опубліковані. Автори статті вважають, що оприлюднення ідей видат-
ного вченого в рік його 90-річного ювілею стане вагомим внеском у вшанування його 
пам’яті. Чимало уваги у статті приділено співробітництву Я. Р. Дашкевича з Інститутом 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, засновником якого був друг і колега 
Я. Р. Дашкевича академік О. Пріцак.

М. А. Араджиони, О. Б. Бубенок, О. С. Маврина
ИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 

ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Я. Р. ДАШКЕВИЧА
Статья посвящена востоковедческому наследию выдающегося украинского истори-

ка Я. Р. Дашкевича. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что Я. Р. Дашкевич 
был известен ориенталистам не только как специалист по истории армян, но и как иссле-
дователь в других отраслях востоковедения. В научном наследии Ярослава Романовича 



Summaries

152                                                                                                          Східний світ, 2016, № 4

есть основательные исследования о Великом рубеже Украины, о золотоордынском и 
турецком Подолье, об украинско-турецких отношениях, о восточных народах на терри-
тории Украины – калмыках, караимах, крымских татарах, сараценах, черкесах, аланах-
ясах – и т. п. Большинство работ было опубликовано ученым в 1970–2000-х гг. Однако 
некоторые тексты, обнаруженные в научном архиве Я. Р. Дашкевича, еще не были опуб-
ликованы. Авторы статьи считают, что обнародование идей выдающегося ученого в год 
его 90-летнего юбилея станет весомым вкладом в почтении его памяти. Немало внима-
ния в статье уделено сотрудничеству Я. Р. Дашкевича с Институтом востоковедения 
им. А. Е. Крымского НАН Украины, основателем которого был друг и коллега Я. Р. Даш-
кевича академик О. Прицак.

Yu. Kochubey
YarOSLaV DaSHKeVYCH 

aND THe PrOBLemS OF NaTiONaL miNOriTieS iN uKraiNe
The article shows the importance of Ya. Dashkevych’s works in the context of dealing with 

multiple problems of relations between Ukrainians and all representatives of ethnical minori-
ties after the Proclamation of Independence. His approach to the analysis of history and actual 
situation at that time has shown the alternative way to the solutions of many mythologized and 
politicized problems. He analyzed the situation concerning all minorities in general but spe-
cifically scrutinized the situation of minorities of Oriental origin which live on the territory of 
Ukraine. Some of Ya. Dashkevych’s researches regarding the Armenian population have got 
high recognition of many scholars from different countries. The article describes his research 
in history and actual problems of the Crimean Tatars, Jews and Karaims. It is stressed that the 
Ukrainians and the Crimean Tatars often fought together against common enemies, have main-
tained and developed close political and economic relations relations.

Ya. Dashkevych scrutinized rather complicated relations between Ukrainians and Jews 
with all possible objectivity and depth, moreover, destroyed the myths about their innate ani-
mosity. He underlined that the character of relations between these peoples should be eva-
luated not on the basis of three-four years experience of bloody clashes but on 356 years of 
normal life in the same country. Ya. Dashkevych frequently emphasized that almost one-third 
of European Jews lived in Ukraine.

Ya. Dashkevych on the base of one studied ancient document has made an attempt to shed 
some light on the history of emergence on the territory of Ukraine such a minority as the 
Karaims, described their role in social and economic life of the country. He also managed to 
defend the good name of distinguished Karaite scholar A. Firkowicz who became a victim of 
unfair criticism.

Ю. М. Кочубей
ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ 

І ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
У статті досліджується значення наукових праць Я. Дашкевича у вирішенні склад-

них проблем розбудови стосунків українців з представниками національних меншин 
після проголошення незалежності. Його аналіз історії та сучасності показував шлях до 
справедливого вирішення багатьох міфологізованих і політизованих проблем. Він роз-
глядає в загальному плані ситуацію стосовно всіх меншин, але основну увагу приділяє 
меншинам східного походження, що проживають на території України. Окремі дослі-
дження вчений здійснив щодо вірменського населення, які знайшли визнання серед фа-
хівців різних країн. У статті йдеться про його праці з історії і проблем сучасності 
кримських татар, євреїв та караїмів. Наголошується, що українці та кримські татари не 
раз виступали разом проти спільних ворогів і підтримували тісні економічні взаємовід-
носини. 

Правдиво і глибоко Я. Дашкевич висвітлював також інколи непрості стосунки ук-
раїнців та євреїв, розбивав міфи про якусь вроджену ворожість між ними. Він підкрес-
лив, що характер відносин між цими народами мають визначати не три-чотири роки 
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кривавого протистояння, а 356 років спільного нормального проживання в одній країні, 
при тому що третина європейських євреїв проживали в Україні.

Дослідивши давній документ, Я. Дашкевич висвітлив історію появи на території 
України такої меншини, як караїми, показав їхню роль у громадському й економічному 
житті краю. Він також захистив добре ім’я видатного караїмського вченого А. Фіркови-
ча, який став жертвою несправедливої критики.

Ю. Н. Кочубей
ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ 

И ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В УКРАИНЕ
В статье исследуется значение научных трудов Я. Дашкевича в решении сложных 

проблем развития взаимоотношений с представителями национальных меньшинств 
после провозглашения независимости. Его анализ истории и современности указывал 
путь к справедливому разрешению многих мифологизированных и политизированных 
проблем. Он рассматривает в общем плане положение всех меньшинств, но главное 
внимание уделяет меньшинствам восточного происхождения, которые живут на терри-
тории Украины. Отдельные исследования ученый осуществил относительно армянского 
населения, которые нашли признание среди специалистов разных стран. В статье идет 
речь о его работах по истории и современной проблематике крымских татар, евреев и 
караимов. Подчеркивается, что украинцы и крымские татары не раз выступали вместе 
против общих врагов и поддерживали тесные экономические взаимоотношения.

Правдиво и глубоко Я. Дашкевич освещал также иногда непростые отношения ук-
раинцев и евреев, разбивал мифы про какую-то врожденную враждебность между ними. 
Он подчеркнул, что характер отношений между этими народами должны определять не 
три–четыре года кровавого противостояния, а 356 лет общего нормального сосущество-
вания в одной стране, при том что треть всех евреев Европы проживали в Украине.

Исследовав старинный документ, Я. Дашкевич убедительно осветил историю появ-
ления на территории Украины такого меньшинства, как караимы, показал их роль в об-
щественной и экономической жизни страны. Он также защитил доброе имя выдающе-
гося караимского ученого А. Фирковича, ставшего жертвой несправедливой критики.

O. Vasylyuk
uKraiNiaN armeNiaNS iN Ya. r. DaSHKeVYCH’S WOrKS

Yaroslav Dashkevych (1926–2010), a well-known Ukrainian orientalist, fruitfully worked 
in the field of Armenian studies. During 50 years of his activity he produced more than 
100 publications on this topic. In 2001 Ya. Dashkevych selected his articles which were ear-
lier published in such prestigious academic journals, as “Revue des Études Arméniennes”, 
“Ural-Altaische Jahrbücher”, “Harvard Ukrainian Studies”, “Rocznik Orientalistyczny” and 
put in print them as a solid anthology “Armenia and Ukraine”. The articles give a compre-
hensive picture of the scholar’s long-term work. Different in size and importance (mono-
graphs, articles, reports and reviews), they reveal previously less researched and also un-
known pages from the history of two nations – Armenian and Ukrainian, which have lived 
together on the territory of Ukraine since ancient times. Ya. Dashkevych was also interested 
in the research of his colleagues, who contributed greatly to the origins and development of 
academic Armenian studies in Ukraine in the 19th century, which keep being developed now.

О. Д. Василюк
ВІРМЕНИ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Я. Р. ДАШКЕВИЧА

Відомий український сходознавець Ярослав Романович Дашкевич (1926–2010) бага-
то і плідно працював на ниві вірменознавства. Кількість його публікацій, виданих за 
майже 50 років зацікавлення цією темою, перевищує сотню позицій. У 2001 році він ві-
дібрав свої іншомовні статті, які свого часу друкувалися в престижних світових науко-
вих часописах “Revue des Études Arméniennes”, “Ural-Altaische Jahrbücher”, “Harvard 
Ukrainian Studies”, “Rocznik Orientalistyczny”, та видав їх у великому збірнику “Вірменія 
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і Україна”. Зібрані в одному виданні, вони складають цілісну картину багаторічної ко-
піткої праці. Всі вони різні за обсягом і значенням (це і монографії, і статті, і доповіді, і 
рецензії, і відгуки), але майже всі розкривають раніше маловивчені й невідомі сторінки 
історії двох народів – вірменського та українського, – які разом мешкали на цих землях 
від найдавніших часів. Не оминає увагою Я. Р. Дашкевич і розвідки своїх колег, завдяки 
яким можна говорити про появу в ХІХ ст. наукової вірменістики в Україні, яка розви-
вається й нині.

О. Д. Василюк
АРМЯНЕ УКРАИНЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ Я. Р. ДАШКЕВИЧА

Известный украинский востоковед Ярослав Романович Дашкевич (1926–2010) мно-
го и плодотворно работал на ниве арменистики. Количество его публикаций, изданных 
за почти 50 лет заинтересованности этой проблемой, превышает сотню позиций. В 
2001 году он отобрал свои иноязычные статьи, в свое время печатавшиеся в престиж-
ных мировых научных журналах “Revue des Études Arméniennes”, “Ural-Altaische Jahr-
bücher”, “Harvard Ukrainian Studies”, “Rocznik Orientalistyczny”, и издал их в большом 
сборнике “Вірменія і Україна” (“Армения и Украина”). Собранные в одном издании, 
они составляют целостную картину многолетнего труда. Разные по объему и значению 
(это и монографии, и статьи, и доклады, и рецензии, и отзывы), практически все они 
раскрывают ранее малоизученные и неизвестные страницы истории двух народов – ар-
мянского и украинского, – вместе живших на этих землях с древних времен. Обращает-
ся Я. Р. Дашкевич и к исследованиям своих коллег, благодаря которым можно говорить 
о появлении в Украине в ХІХ в. научной арменистики, развивающейся и ныне.

S. Azizian
THe STaTe OF THe LViV arCHDiOCeSe OF THe armeNiaN 

CaTHOLiC CHurCH DuriNG THe WOrLD War ii
Before the World War II, the big group of ethnic Armenians – the descendants of former 

immigrants from Armenia lived in western Ukraine. While being isolated from the country of 
origin for more than seven centuries and after dozens of generations they assimilated with the 
local population and formed in Galicia entrenched Armenian ethnic group. As religious be-
liefs the “Lviv”, “Galician” or “Polish” Armenians kept mostly Armenian Catholic faith and 
belonged to the parish, which united into the Lviv Archdiocese of the Armenian Catholic 
Church (ACC). Lviv Archdiocese of the ACC belonged to the Eastern Catholic churches 
subordinated to the Vatican, and was one of the three major Catholic churches in western 
Ukraine. 

During the World War II, the Lviv Archdiocese of the ACC and Armenian national com-
munities of Galicia had experienced great turmoil and got involved in political intrigue, 
created by the secret services of different countries, seeking to gain a foothold in the region. 
Based on the relatively unknown documents from the Branch State Archive of the Security 
Service of Ukraine, the relations of the Armenian Catholic Church in Lviv with representa-
tives of the German occupation authorities and with the Soviet security services in the 1941–
1946 have been researched. The author argues that the elimination of the Armenian Catholic 
Church in Lviv was held on the basis of documents fabricated by the Soviet secret security 
services and was part of the anti-religious ideology campaign aimed at the elimination of 
Eastern Catholic churches in Ukraine in the postwar period.

С. Л. Азізян 
СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІДІЄЦЕЗІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ 

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Напередодні Другої світової війни в Західній Україні проживала значна спільнота 

етнічних вірмен – нащадків давніх переселенців із Вірменії. Перебуваючи у відриві від 
батьківщини впродовж більш як семи століть, через десятки поколінь вони асимілюва-
лися з місцевим населенням і сформували в Галичині вкорінену вірменську етнічну 



Summaries

The World of the Orient, 2016, № 4                                                                                          155

групу. За релігійними переконаннями “львівські”, “галицькі”, або “польські”, вірмени 
дотримувалися переважно вірмено-католицької віри і входили в парафії, що об’єдну-
валися у Львівську архідієцезію Вірмено-католицької церкви (ВКЦ). Львівська архідіє-
цезія ВКЦ входила до числа східно-католицьких церков, підпорядкованих Ватикану, 
була однією з трьох основних католицьких церков Західної України. 

У перебігові Другої світової війни Львівська архідієцезія ВКЦ і вірменські громади 
Галичини зазнали великих потрясінь і виявилися втягнутими в політичну інтригу, затія-
ну спецслужбами різних держав, які прагнули закріпитися в регіоні. На основі малові-
домих документів з Галузевого державного архіву СБУ в статті досліджуються відно-
сини Вірменської католицької церкви Львова з представниками німецької окупаційної 
влади і органами радянської служби безпеки в 1941–1946 рр. Автор доводить, що лікві-
дація Вірменської католицької церкви Львова проведена на підставі сфабрикованих ра-
дянськими спецслужбами документів і була частиною антирелігійної ідеологічної кам-
панії, спрямованої на ліквідацію східно-католицьких церков в Україні в післявоєнний 
період.

С. Л. Азизян
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЬВОВСКОЙ АРХИЕПАРХИИ АРМЯНСКОЙ

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Накануне Второй мировой войны в Западной Украине проживала значительная общ-

ность этнических армян – потомков древних переселенцев из Армении. Будучи ото-
рванными от родины в течение более семи веков, через десятки поколений они асси-
милировались с местным населением и сформировали в Галиции укоренившуюся 
армянскую этническую группу. По религиозным убеждениям “львовские”, “галицкие”, 
или “польские”, армяне придерживались преимущественно армяно-католической веры 
и входили в приходы, объединявшиеся в Львовскую архиепархию Армяно-католической 
церкви (АКЦ). Львовская архиепархия АКЦ входила в число восточно-католических 
церквей, подчиненных Ватикану, была одной из трех основных католических церквей 
Западной Украины. 

В течение Второй мировой войны Львовская архиепархия АКЦ и армянские нацио-
нальные общины Галиции испытали большие потрясения и оказались втянутыми в по-
литическую интригу, затеянную спецслужбами различных государств, стремившихся 
закрепиться в регионе. На основе малоизвестных документов из Отраслевого государ-
ственного архива СБУ в статье исследуются отношения Армянской католической церк-
ви Львова с представителями немецкой оккупационной власти и органами советской 
службы безопасности в 1941–1946 гг. Автор доказывает, что ликвидация Армянской ка-
толической церкви Львова была проведена на основании сфабрикованных советскими 
спецслужбами документов и являлась частью антирелигиозной идеологической кампа-
нии, направленной на ликвидацию восточно-католических церквей в Украине в после-
военный период.

S. Kapranov
THe PaN-aSiaN iDea iN THe LiFe aND WOrK OF OKaWa SHumei

The article is devoted to the place and development of the Pan-Asian idea in the life and 
work of the Japanese philosopher, scholar and politician Okawa Shumei (1886–1957). The 
peculiarity of its historical and civilizational approach in comparison with other Pan-Asianist 
theorists was the widest interpretation of the notion of “Asia” – namely, from Japan to Pales-
tine and Egypt. This is directly related to the Okawa’s Indological and Islamic studies and 
teaching activities. In the article, three levels at which unfolded in his life and creative Pan-
Asian idea are discerned: spiritual (metaphysical), historical and political. In addition, the 
main stages of the development of the Pan-Asian idea are distinguished. Based on the analy-
sis of the Okawa’s publications, the article shows that China, Chinese culture and philosophy 
were very important for him. A classification of Okawa’s works on China is proposed: (1) in-
terpretations of Confucian classics; (2) general cultural works; (3) works on current political 
issues.
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С. В. Капранов 
ПАНАЗІЙСЬКА ІДЕЯ У ЖИТТІ Й ТВОРЧОСТІ ОКАВИ СюМЕЯ

Статтю присвячено місцю та розвитку ідеї паназіатизму в житті та творчості япон-
ського філософа, вченого та політичного діяча Окави Сюмея (1886–1957). Особливістю 
його історико-цивілізаційного підходу в порівнянні з іншими теоретиками паназіатиз-
му було найширше трактування поняття “Азія” – від Японії до Палестини і Єгипту. Це 
безпосередньо пов’язано з індологічними та ісламознавчими дослідженнями й педаго-
гічною діяльністю Окави. У статті виділено три рівні, на яких розгорталася в його жит-
ті та творчості паназійська ідея: духовний (метафізичний), історичний та політичний. 
Крім того, виділено основні етапи розвитку цієї ідеї. На основі аналізу публікацій Ока-
ви показано, що Китай, китайська культура та філософія також мали для нього велике 
значення. Запропоновано таку класифікацію китаєзнавчих праць Окави: (1) тлумачення 
конфуціанської класики; (2) загальні культурологічні праці; (3) праці, присвячені ак-
туальним політичним питанням.

С. В. Капранов
ПАНАЗИАТСКАЯ ИДЕЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ОКАВА СюМЕЙ

Статья посвящена месту и развитию идеи паназиатизма в жизни и творчестве япон-
ского философа, ученого и политического деятеля Окава Сюмей (1886–1957). Особен-
ностью его историко-цивилизационного подхода по сравнению с другими теоретиками 
паназиатизма была наиболее широкая трактовка понятия “Азия” – от Японии до Па-
лестины и Египта. Это напрямую связано с индологическими и исламоведческими ис-
следованиями и педагогической деятельностью Окава. В статье выделены три уровня, 
на которых разворачивалась в его жизни и творчестве паназиатская идея: духовный 
(метафизический), исторический и политический. Кроме того, выделены основные эта-
пы развития этой идеи. На основе анализа публикаций Окава показано, что Китай, ки-
тайская культура и философия также имели для него большое значение. Предложена 
следующая классификация китаеведческих работ Окава: (1) толкования конфуцианской 
классики; (2) общие культурологические работы; (3) работы, посвященные актуальным 
политическим вопросам.

V. Kiktenko
HiSTOriCaL DiSCOurSe iN TraDiTiONaL aND mODerN CHiNa

The article reflects the complex process of formation of representations about the past in 
the traditional and modern China. It was noted that the foundation of the new Chinese histo-
riography was largely influenced by Western science which resulted in establishment of a 
school of criticism of China’s traditional historiography (yígǔpài). We analyzed the concep-
tual influence of Marxism on the formation of historical science in China in 1950–
1970 years, a critical rethinking of China’s place in world history and the study of the global 
dimension of historical events at the present stage by the Chinese scientists in 1980–
2000 years. The methodology of the modern Chinese version of world history is based on a 
mixture of historical materialism, Western theories of world history and the widespread use 
of a comparative approach to the analysis of long-term trans-regional and historical trends. 
It is shown that modern Chinese historical science is substantially nationalistic, modernistic 
and traditionalist.

В. О. Кіктенко
ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА СУЧАСНОМУ КИТАЇ

У статті відображено складний процес формування уявлень про минуле в традицій-
ному та сучасному Китаї. Відзначено, що створення нової китайської історіографії 
відбулося під потужним впливом західної науки, в результаті чого виникла школа крити-
ки традиційної історіографії Китаю (yígǔpài). Проаналізовано концептуальний вплив 
марксизму на формування історичної науки в КНР у 1950–1970-ті роки, критичне 
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переосмислення китайськими вченими у 1980–2000-ні роки місця Китаю у всесвітній 
історії та вивчення ними історії у глобальному вимірі на сучасному етапі. Методологія 
сучасного варіанта китайської всесвітньої історії ґрунтується на змішуванні історично-
го матеріалізму і західних теорій всесвітньої історії, а також широкому використанні 
порівняльного підходу до аналізу довгострокових і транс-регіональних тенденцій істо-
ричного розвитку. Показано, що сучасна китайська історична наука значною мірою є 
націоналістичною, модерністською і традиціоналістичною.

В. А. Киктенко
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
В статье отражен сложный процесс формирования представлений о прошлом в тра-

диционном и современном Китае. Отмечено, что создание новой китайской историо-
графии произошло под мощным влиянием западной науки, в результате чего возникла 
школа критики традиционной историографии Китая (yígǔpài). Проанализированы кон-
цептуальное влияние марксизма на формирование исторической науки в КНР в 1950–
1970-е годы, критическое переосмысление китайскими учеными в 1980–2000-е годы 
места Китая во всемирной истории и изучения ими истории в глобальном измерении 
на современном этапе. Методология современного варианта китайской всемирной 
истории основывается на смешении исторического материализма и западных теорий 
всемирной истории, а также широком использовании сравнительного подхода к анали-
зу долгосрочных и трансрегиональных тенденций исторического развития. Показано, 
что современная китайская историческая наука в значительной степени является наци-
оналистической, модернистской и традиционалистской.

E. Matadli
THe iSSue OF THe rOLe OF azerBaijaN 

iN CONSTiTuTiON mOVemeNT
iN iraNiaN HiSTOriOGraPHY

Since the 1920s of the past century Iranian historians have continuously researched the 
national awakening movement as well as advent and rise of national democratic movement in 
South Azerbaijan. Specifically their attention is drawn to the problem of how this progressive 
movement eventually spread across Iran and engulfed the whole country. This issue remains 
to be a subject of discourse and research in contemporary Iranian historiography as well.

The presented article explores this issue from a different angle based on a critical analysis 
and evaluation of a book entitled “Azerbaijan in Modern Iran” published in Tehran in 1997 
which is authored by a renowned Iranian (Azerbaijani by ethnic origin) historian and the pro-
fessor of the University of Utrecht in Netherlands, Turaj Atabeki. 

It has to be noted that in this book Turaj Atabeki vividly captures the important events of 
the time by widely drawing upon numerous sources such as Iranian official sources, Soviet 
Union archives, UK Ministry of Foreign Affairs and the USA National Washington archives, 
as well as official documents of the Azerbaijan Democratic Party (ADR) and Azerbaijan Na-
tional Government, historic archives of the Republic of Azerbaijan, press and media mate-
rials along with memoirs of the ADR members and national government officials and 
interviews with witnesses of these turbulent events. 

It is concluded that although researchers like Turaj Atabeki and many other Iranian histo-
rians have highlighted the significant role of Azerbaijan in general and Tabriz in particular in 
political-social life of Iran, the crucial and decisive role Sattar Khan and his fellow comba-
tants played in Mashruta movement has not received the attention and acclaim it deserves de-
spite the fact that Sattar Khan has always been presented as the champion and hero of the 
Iranian constitution movement both in official documents and archive materials as well as in 
national and international media of the time.
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Е. Я. Мадатлі
ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ АЗЕРбАЙДЖАНУ

В РУСІ ЗА КОНСТИТУЦІю
В ІРАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАфІЇ

Проблема національного відродження, зародження й розвитку національно-демо-
кратичного руху в Південному Азербайджані, розширення цього прогресивного руху в 
масштабі всього Ірану стала темою, до якої іранські історики звертаються, починаючи з 
20-х років минулого століття, продовжуючи дослідження цього питання й у наші дні. У 
представленій статті ця тема розкривається на основі критичної оцінки книги відомого 
іранського історика, професора Утрехтського університету (Голландія) азербайджанця 
Тураджа Атабекі “Азербайджан у сучасному Ірані”, виданої в Тегерані в 1997 році.

Слід зазначити, що в ході дослідження Т. Атабекі зумів відтворити живу картину по-
дій тих років, використавши офіційні іранські архівні документи й матеріали, радянські 
архіви, архіви Міністерства закордонних справ Великобританії, документи з Націо-
нального архіву США у Вашингтоні, архівні документи Азербайджанської демокра-
тичної партії й Азербайджанського національного уряду, архіви Азербайджанської 
Республіки, матеріали періодики Ірану й Азербайджану, мемуари діячів Азербайджан-
ської Демократичної Республіки (1918–1920), національних урядів Шейха Мухаммеда 
Хіябані (квітень – вересень 1920 р.), Сеїда Джафара Пішеварі (1945–1946) і діячів 
еміграції. У розглянутій роботі Т. Атабекі хоча й висвітлюється роль Азербайджану й 
Тебріза в суспільно-політичній історії Ірану, однак у ній практично не знаходить відо-
браження вирішальна роль Саттархана та його соратників по боротьбі в русі Машрута. 
У той час як у документах і матеріалах тієї доби, в періодичній національній та за-
кордонній пресі його справедливо звеличували як героя-рятівника руху за Конститу-
цію в Ірані.

Э. Я. Мадатли
ВОПРОС О РОЛИ АЗЕРбАЙДЖАНА
В ДВИЖЕНИИ ЗА КОНСТИТУЦИю

В ИРАНСКОЙ ИСТОРИОГРАфИИ
Проблема национального возрождения, зарождения и развития национально-демо-

кратического движения в Южном Азербайджане, расширения этого прогрессивного 
движения в масштабе всего Ирана стала темой, к которой иранские историки обра-
щаются начиная с 20-х годов прошлого века, продолжая исследование данного вопроса 
и в наши дни. В представленной статье данная тема раскрывается на основе критиче-
ской оценки книги известного иранского историка, профессора Утрехтского универ-
ситета (Голландия), азербайджанца Тураджа Атабеки “Азербайджан в современном 
Иране”, изданной в Тегеране в 1997 году.

Следует отметить, что в ходе исследования Т. Атабеки сумел воссоздать живую кар-
тину событий тех лет, использовав официальные иранские архивные документы и ма-
териалы, советские архивы, архивы Министерства иностранных дел Великобритании, 
документы из Национального архива США в Вашингтоне, архивные документы Азер-
байджанской демократической партии и Азербайджанского национального правитель-
ства, архивы Азербайджанской Республики, материалы периодической печати Ирана и 
Азербайджана, мемуары деятелей Азербайджанской Демократической Республики 
(1918–1920), национальных правительств Шейха Мухаммеда Хиябани (апрель – сен-
тябрь 1920), Сеида Джафара Пишевари (1945–1946) и деятелей эмиграции. В рассма-
триваемой работе Т. Атабеки хотя и освещается роль Азербайджана и Тебриза в 
общественно-политической истории Ирана, однако в ней практически не находит отра-
жения решающая роль Саттархана и его соратников по борьбе в движении Машрута. В 
то время как в документах и материалах того времени, в периодической национальной 
и зарубежной печати его справедливо превозносили как героя-спасителя движения за 
Конституцию в Иране. 
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D. Markov
HiNDu-BuDDHiST SYNCreTiSm 

iN meDieVaL aND earLY mODerN NePaL
(an Obelisk (middle of the XViii Century) 

on the restoration of Stupa Svayambhunath)
The article is devoted to the question of syncretism in Nepal, a country where Hinduism 

and Buddhism interacted for centuries. It analyzes the adaptation strategies and interactions 
of both Great Traditions, especially during the reign of pro-Hindu oriented dynasties of Ne-
pal. Focusing on the history of the Nepalese Sangha, the author examines how the Buddhist 
community had to adapt to the political situation in the officially Hindu kingdom dominated 
by the Hindu tradition strong at the court of kings. The way Buddhism and Hinduism had a 
hidden soft competition, taking elements of both religions in their practices; both competed 
for influence in the court of the king, adjust to changing social and political is being studied 
in the article. So Buddhists should undertake certain reforms, to resort to new strategies for 
protecting the sangha, create and rethink traditional Buddhist texts in a new way. A wonder-
ful example of these processes is studied in the article. An obelisk from Svayambhunath 
monastery dedicated to the restoration of the stupa in the 1750’s is another Nepalese source 
for the study. 

Д. Є. Марков
ІНДУЇСТСЬКО-бУДДІЙСЬКИЙ СИНКРЕТИЗМ 

У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ І РАННЬОМОДЕРНОМУ НЕПАЛІ 
(стела середини XVIII ст. про відновлення ступи Сваямбхунатх)

Стаття присвячується питанню синкретизму в Непалі, країні, де індуїзм і буддизм 
взаємодіяли протягом століть. Аналізуються стратегії пристосування і взаємодії обох 
традицій, особливо в умовах проіндуськи зорієнтованих династій Непалу. Зосереджую-
чись на історії непальської сангхи, автор досліджує, як саме буддійська громада мала 
підлаштовуватися під політичну обстановку у формально індуському королівстві, де 
при дворі королів домінували саме індуські культи. Проаналізовано також, яким чином 
буддизм та індуїзм у прихованій м’якій конкуренції мали приймати елементи обох ре-
лігій до своїх практик, як боролися за вплив на двір королів, адаптувалися до змін со-
ціальних та політичних. Так, буддисти мали провести певні реформи, в т. ч. вдатися до 
нових стратегій захисту сангхи, створити та переосмислити традиційні буддійські 
тексти по-новому. Чудовою ілюстрацією до цих процесів є досліджувана у статті стела 
з монастиря Сваямбхунатх, присвячена відновленню ступи в 1750-х роках. 

Д. Е. Марков
ИНДУИСТСКО-бУДДИЙСКИЙ СИНКРЕТИЗМ 

В СРЕДНЕВЕКОВОМ И РАННЕМОДЕРНОМ НЕПАЛЕ 
(стела середины XVIII в. о восстановлении ступы Сваямбхунатх)

Статья посвящается вопросу синкретизма в Непале, стране, где индуизм и буддизм 
взаимодействовали на протяжении веков. Анализируются стратегии приспособления и 
взаимодействия обеих традиций, особенно в условиях проиндусски ориентированных 
династий Непала. Сосредотачиваясь на истории непальской сангхи, автор исследует, 
как буддийская община умела подстраиваться под политическую обстановку в фор-
мально индусском королевстве, где при дворе королей доминировали именно индус-
ские культы. Проанализировано также, каким образом буддизм и индуизм в скрытой 
мягкой конкуренции должны были принимать элементы обеих религий в свои практи-
ки, как боролись за влияние на двор королей, адаптировались к изменениям социаль-
ным и политическим. Так, буддисты должны были провести определенные реформы, в 
т. ч. прибегнуть к новым стратегиям защиты сангхи, создать и переосмыслить традици-
онные буддийские тексты по-новому. Прекрасной иллюстрацией к этим процессам яв-
ляется исследуемая в статье стела из монастыря Сваямбхунатх, посвященная восста-
новлению ступы в 1750-х гг. 
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T. Mustafazadeh
aBOuT THe PLaN OF CreaTiNG CHriSTiaN STaTeS

iN THe TerriTOrY OF azerBaijaN BY ruSSiaN STaTe
(First Half of the 1780 years)

The Christians of the South Caucasus played an important role in the plans of Russia, 
which is trying to strengthen its position in the region. Russia had plans to establish on the 
territory of the Azerbaijani khanate puppet states “Albania” and “Armenia”. They planned to 
create on the territory of Western Azerbaijan, around the city of Iravan. In order to accomplish 
such a project it was planned to organize the military campaign which were supposed to 
march led by A. V. Suvorov were planned in the 80’s of XVIII century. This march was 
postponed because all attention was given to the occupation of Cream. Instead of this the 
navy expedition was organized with the command of M. Voynovich in 1782. Soon Russia 
began to strengthen its activity in Southern Caucasus. Russian government began to negotiate 
about the concession of Northern Azerbaijan lands with Ali Murad khan who took control 
over Isfahan and its surrounding places. Ali Murad khan wanted to get Russian support for 
the obtaining shah’s throne. First Ali Murad khan agree to territorial concessions, but changed 
his mind under pressure from Western diplomats, especially French. Russian Empire stopped 
the implementation of the project on creation of new states in the South Caucasus.

Т. Т. Мустафазаде
ПРО ПРОЕКТ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ ЗІ СТВОРЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ АЗЕРбАЙДЖАНУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ
(перша половина 1780-х рр.)

Християни Південного Кавказу відігравали важливу роль у планах Росії, яка намага-
лася зміцнити свої позиції в цьому регіоні. Росія плекала плани створення на теренах 
азербайджанських ханств маріонеткових держав “Албанії” та “Вірменії”. Їх мали намір 
створити на теренах Західного Азербайджану, навколо м. Іревана. Для реалізації цих 
проектів у 1780-х роках планувалося здійснити воєнний похід, який мав очолити гене-
рал О. В. Суворов. Однак у зв’язку з тим, що основна увага російського уряду була 
спрямована на завоювання Криму, цей похід відклали, а замість нього організували 
морську експедицію на чолі з М. Войновичем, яка була здійснена в 1782 р. Незабаром 
Росія знову активізує свою політику на Південному Кавказі. Вона розпочинає перего-
вори про поступку їй північно-азебайджанських теренів з Алі Мурад-ханом, який три-
мав владу в Ісфагані і довколишніх землях. Він був одним із претендентів на шахський 
престол, а тому й звернувся до Росії за підтримкою. Спочатку Алі Мурад-хан погоджу-
вався на територіальні поступки, проте під тиском західноєвропейських дипломатів, 
особливо французьких, змінив своє рішення. Реалізація проекту зі створення нових 
держав на Південному Кавказі була Російською імперією наразі призупинена.

Т. Т. Мустафазаде 
О ПРОЕКТЕ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО СОЗДАНИю 

НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРбАЙДЖАНА ХРИСТИАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
(первая половина 1780-х гг.)

Христиане Южного Кавказа играли важную роль в планах России, которая стара-
лась укрепить свои позиции в этом регионе. Россия строила планы создания на терри-
тории азербайджанских ханств марионеточных государств “Албании” и “Армении”. 
Их планировалось создать на территории западного Азербайджана, вокруг г. Иревана. 
Для реализации этих проектов в 1780-х годах планировалось совершить военный по-
ход, который должен был возглавить генерал А. В. Суворов. Однако в связи с тем, что 
основное внимание российского правительства было направлено на завоевание Кры-
ма, этот поход отложили и вместо него организовали морскую экспедицию во главе с 
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М. Войновичем, которая была осуществлена в 1782 г. Вскоре Россия вновь активизирует 
свою политику на Южном Кавказе. Она начинает переговоры про уступку ей северно-
азербайджанских территорий с захватившим власть в Исфагане и прилегающих землях 
Али Мурад-ханом. Он был одним из претендентов на шахский престол и поэтому обра-
тился к России за помощью. Сначала Али Мурад-хан соглашался на территориальные 
уступки, однако под давлением западноевропейских дипломатов, особенно французских, 
изменил свое решение. Реализация проекта по созданию новых государств на Южном 
Кавказе была Российской империей временно приостановлена.

V. Stanislavskyi
THe HeTmaNaTe aND TurKeY

DuriNG THe GreaT NOrTHerN War: 
TraDe OF BaLTiC PriSONerS

The article is devoted to unexplored aspects of the Hetmanate history in the Great Nort-
hern War – the participation of Ukrainian cossacks and merchants, mainly Greeks, in the 
transit human trafficking. During the military actions on the territory of the Baltic the people 
from the local population and enemy warriors were seizing in captivity by the Ukrainian 
cossacks. Many prisoners were brought to Ukraine, and some prisoners were sold to Greek 
merchants. The Greeks often bought prisoners without the mediation of the Ukrainians on the 
territory of Russia, in Moscow. After that the merchants transported them to Turkey. It is 
known about selling not less than one hundred of people united by a common concept 
“Swedes”. The Russian government forbade such trade, however without any assistance of 
its representatives and the representatives of the Ukrainian authorities, it would be not possi-
ble. It was found even that one Greek, close to Hetman Ivan Mazepa, was obviously involved 
in the human trafficking. Patriarch of Jerusalem Dositheus initiated the investigation regar-
ding this issue, but Moscow’s reaction to his appeal was no more than formal. However, the 
human trafficking did not become established, legalized and large-scale practice. 

В. В. Станіславський
ГЕТЬМАНЩИНА ТА ТУРЕЧЧИНА

В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ:
ТОРГІВЛЯ ПОЛОНЕНИМИ З ПРИбАЛТИКИ

Стаття присвячена недослідженому аспекту історії Гетьманщини у Великій Північ-
ній війні – участі українських козаків та купців, переважно греків, у транзитній торгівлі 
людьми. Під час воєнних дій на прибалтійських теренах українські козаки захоплюва-
ли в полон людей з місцевого населення та воїнів противника. Багато полонених було 
привезено в Україну, а деякі продані грецьким купцям. Греки часто купували полоне-
них без посередництва українців на території Росії, в Москві. Після цього купці пере-
возили їх до Туреччини. Відомо про продаж не менше сотні людей, об’єднаних загаль-
ним поняттям “шведи”. Російська влада забороняла таку торгівлю, однак без сприяння 
її представників, а також представників української влади вона не могла б функціону-
вати. У цій торгівлі людьми був помічений навіть грек, наближений до гетьмана І. Ма-
зепи. Єрусалимський патріарх Досифей був ініціатором розгляду проблеми, однак реак-
ція Москви на його звернення була формальною. Разом з тим торгівля людьми не стала 
усталеною, узаконеною та масштабною практикою. 

В. В. Станиславский
ГЕТМАНЩИНА И ТУРЦИЯ

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ:
ТОРГОВЛЯ ПЛЕННЫМИ ИЗ ПРИбАЛТИКИ

Статья посвящена неисследованному аспекту истории Гетманщины в Великой Се-
верной войне – участию украинских казаков и купцов, преимущественно греков, в 
транзитной торговле людьми. Во время военных действий на прибалтийских терри-
ториях украинские казаки захватывали в плен людей из местного населения и воинов 
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противника. Многие пленные были привезены в Украину, а некоторые проданы гре-
ческим купцам. Греки часто покупали пленных без посредничества украинцев на тер-
ритории России, в Москве. После этого купцы перевозили их в Турцию. Известно о 
продаже не менее сотни людей, объединенных общим понятием “шведы”. Российская 
власть запрещала такую торговлю, однако без содействия ее представителей, а также 
представителей украинской власти она не могла бы функционировать. В этой торговле 
людьми был замечен даже грек, приближенный к гетману И. Мазепе. Иерусалимский 
патриарх Досифей был инициатором рассмотрения проблемы, но реакция Москвы на 
его обращение была формальной. Вместе с тем торговля людьми не стала устоявшейся, 
узаконенной и масштабной практикой. 

O. Ohnieva
TiBeTaN jam’YaNG NOrBu 

aS THe auTHOr ON THe PaGeS OF HiS NOVeL 
“THe maNDaLa OF SHerLOCK HOLmeS: 

THe aDVeNTureS OF THe GreaT DeTeCTiVe iN iNDia aND TiBeT”
Jamyang Norbu – Tibetan contemporary writer, journalist and human rights activist – and 

his famous novel became world-famous after 2000, when the “Mandala of Sherlock Hol-
mes...”, received the highest Indian literary award “Crossword Book Award”. The article dis-
cusses different options for how the author may be present in his work. Jamyang Norbu 
granted his literary character with his own biography of being a novelist. Moreover, he was 
presented as the creator of the text: extra-textual elements of the novel belong to him. Norbu 
uses the image of travelling as an element of detective composition, and as a path of perfec-
tion. He also uses the correlation of the Canon and the related Commentary, as the structure 
of the novel method. But the refinement of the English text, created by Tibetan writer, caused 
certain doubts about his authorship. Thus Peter Hopkirk – an Englishman, a big admirer of 
Rudyard Kipling novels as Norbu, and a great expert of the Great Games – has expressed his 
hesitations regarding Tibetan writer’s authorship.

О. Д. Огнєва
ТИбЕТЕЦЬ ДЖАМ’ЯНГ НОРбУ 

ЯК АВТОР НА СТОРІНКАХ СВОГО РОМАНУ 
“МАНДАЛА ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

ПРИГОДИ ВЕЛИКОГО ДЕТЕКТИВА В ІНДІЇ ТА ТИбЕТІ”
Джам’янг Норбу, тибетський сучасний письменник, журналіст і правозахисник, та 

його знаменитий англомовний твір стали всесвітньо відомими після 2000 р., коли 
“Мандала Шерлока Холмса…” здобула найвищу індійську літературну премію “Крос-
ворд”. Стаття розглядає, яким чином автор може бути присутнім у своєму творі. Джа-
м’янг Норбу наділив своєю біографією літературного персонажа, теж літератора, у 
своєму творі. Він також представлений як творець тексту: йому належать позатекстові 
елементи роману. Норбу використовує образ подорожі і як елемент композиції детек-
тиву, і як шлях удосконалення. Він використовує співвідношення канону і коментарів 
до нього як метод структури роману. Але вишуканість англійського тексту, створеного 
тибетцем, викликала певні сумніви в його авторстві в Пітера Хопкірка – англійця, ша-
нувальника, як і Норбу, спадщини Редьярда Кіплінга і великого знавця проблем Ве-
ликої гри. 

Е. Д. Огнева
ТИбЕТЕЦ ДЖАМЬЯНГ НОРбУ 

КАК АВТОР НА СТРАНИЦАХ СВОЕГО РОМАНА 
“МАНДАЛА ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

ПРИКЛюЧЕНИЯ ВЕЛИКОГО СЫЩИКА В ИНДИИ И ТИбЕТЕ”
Джамьянг Норбу, тибетский современный писатель, журналист и правозащитник, и 

его знаменитый англоязычный роман стали всемирно известными после 2000 г., когда 
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“Мандала Шерлока Холмса…” получила самую высокую индийскую литературную 
премию “Кроссворд”. В статье рассматриваются разные варианты того, каким образом 
автор может присутствовать в своем произведении. Джамьянг Норбу наделил своей 
биографией литературного персонажа, тоже литератора, в собственном произведении. 
Он также представлен как творец текста: ему принадлежат внетекстовые элементы ро-
мана. Норбу использует образ путешествия и как элемент композиции детектива, и как 
путь совершенствования. Он также использует соотношение канона и комментариев к 
нему как метод структуры романа. Но изысканность английского текста, созданного 
тибетцем, вызвала определенные сомнения в его авторстве у Питера Хопкирка – ан-
гличанина, почитателя, как и Норбу, наследия Редьярда Киплинга и большого знатока 
проблем Большой игры. 

O. Khamray
PerSPeCTiVeS OF aPPLiCaTiON

OF PHeNOmeNOLOGiCaL  aPPrOaCH
TO DeSCriPTiON OF araBiC Grammar

This study focuses on those elements of the grammatical system of Arabic, the inclusion 
of which in paradigmatics is not stipulated by the current state of the language. The author 
examines the possibility of analysis of Arabic grammar phenomena using the principles of 
Husserl’s phenomenology and the phenomenological view on language. One of the pillars of 
Husserl’s philosophy is a short introduction to the ideal and the possibility of direct observa-
tion, the contemplation of the essence of the ideal, which can be used as the basis of the phe-
nomenological definition of a number of fundamental concepts associated with both the 
language and the traditions of its research.

The main difference between the Arab and Western linguistic traditions lies in inductive-
ness. With the former, the inductiveness is based on a belief in the perfection of the Arabic 
language, with the latter – at least in the era before Descartes – also based on the belief in the 
“ideal” language, then Latin; as a result, a “grammatical character” was determined through 
similarity of grammatical categories of the language under consideration and those of Latin. 
Hence “western” paradigms were based on inductive techniques that, applied to the Arabic 
language, required going beyond it. Inductive part of the logical constructions of the tradi-
tional Arabic grammar should proceed from the similarity of the grammatical phenomena un-
der consideration and the Arabic “standard” forms established by logic. 

A three-dimensional model proposed by the author, allows us to apply not only the gram-
matical phenomena directly observed in the speech to the description of the grammatical sys-
tem, but also the specifics of their interpretation, which exists in the context of various lin-
guistic studies. 

The main conclusion of the author is that the phenomenological reduction allows us to ab-
stract from the preconceived judgments about the grammatical phenomena of the Arabic lan-
guage, and reflect the level of correlation between paradigmatics and the “real” grammatical 
phenomena. The author also thinks it appropriate to consider multicomponent grammatical 
phenomena simultaneously at ontological and phenomenological dimensions.

О. О. Хамрай
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ фЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

В ОПИСІ АРАбСЬКОЇ ГРАМАТИКИ
Пропоноване дослідження присвячено тим елементам граматичної системи араб-

ської літературної мови, включення яких до парадигматики жодним чином не обумов-
лене сучасним станом цієї мови. Автор розглядає можливість аналізу явищ арабської 
граматики із застосуванням принципів феноменології Гуссерля, а також феноменоло-
гічного погляду на мову. Однією з основ філософії Гуссерля є уявлення про ідеальне та 
можливість його безпосереднього спостереження, тобто споглядання сутності ідеаль-
ного, що може бути покладене в основу феноменологічного визначення низки фунда-
ментальних понять, пов’язаних як із мовою, так і з традиціями її дослідження.
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Головна різниця між арабською та західною лінгвістичними традиціями полягає в 
їхній індуктивній частині. Індукція в першому випадку базується на вірі в досконалість 
арабської мови, у другому – принаймні в докартезіанську епоху – також базувалася 
на вірі в “ідеальну” мову, якою вважалася латина, унаслідок чого “граматичність” ви-
значалася подібністю граматичних категорій, наявних у досліджуваній мові, до від-
повідних латинських, у результаті чого “західна” парадигматика також спирається на 
індуктивні методи, що при описі арабської мови з необхідністю потребує виходу за її 
межі. Індуктивна ж частина логічних побудов традиційної арабської граматики має ви-
ходити з подібності досліджуваних граматичних явищ до арабських “еталонних” форм, 
встановлюваної логічним шляхом.

Тривимірна модель, запропонована дослідником, дозволяє залучати до опису гра-
матичної системи не тільки самі граматичні явища, безпосередньо доступні спостере-
женню в мовленні, а й особливості їхньої інтерпретації, що має місце в контексті різних 
лінгвістичних вчень.

Головний висновок автора полягає в тому, що феноменологічна редукція дозволяє 
абстрагуватися від упереджених суджень про граматичні явища арабської мови й відо-
бражати рівень співвіднесеності парадигматики з “реальними” граматичними явища-
ми. Автор також вважає за доцільне розглядати багатокомпонентні граматичні явища 
водночас в онтологічному та феноменологічному вимірах.

А. А. Хамрай
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

фЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ОПИСАНИИ АРАбСКОЙ ГРАММАТИКИ

Предлагаемое исследование посвящено тем элементам грамматической системы 
арабского литературного языка, включение которых в парадигматику никоим образом 
не обусловлено современным состоянием этого языка. Автор рассматривает возмож-
ность анализа явлений арабской грамматики с использованием принципов феномено-
логии Гуссерля, а также феноменологического взгляда на язык. Одной из основ фило-
софии Гуссерля является представление об идеальном и возможности его непосред-
ственного наблюдения, т. е. созерцание сущности идеального, которое может быть 
положено в основу феноменологического определения ряда фундаментальных поня-
тий, связанных как с языком, так и с традициями его исследования.

Основное различие между арабской и западной лингвистическими традициями за-
ключается в их индуктивной части. В первом случае индукция основана на вере в со-
вершенство арабского языка, во втором – по крайней мере, в докартезианскую эпоху – 
также основывалась на вере в “идеальный” язык, которым считалась латынь, в резуль-
тате чего грамматичность определялась подобием грамматических категорий, имеющих 
место в исследуемом языке, и соответствующих латинских, в результате чего западная 
парадигматика опирается на индуктивные методы, что при описании арабского языка 
с необходимостью требует выхода за его пределы. Индуктивная же часть логических 
построений традиционной арабской грамматики должна исходить из подобия иссле-
дуемых грамматических явлений и арабских “эталонных” форм, устанавливаемого ло-
гическим путем.

Трехмерная модель, предлагаемая автором, позволяет привлекать к описанию грам-
матической системы не только сами грамматические явления, непосредственно доступ-
ные наблюдению в речи, но и особенности их интерпретации, имеющей место в кон-
тексте различных лингвистических учений.

Основной вывод автора заключается в том, что феноменологическая редукция по-
зволяет абстрагироваться от предвзятых суждений о грамматических явлениях араб-
ского языка и отображать уровень соотнесенности парадигматики с “реальными” 
грамматическими явлениями. Автор также считает целесообразным рассматривать 
многокомпонентные грамматические явления одновременно в онтологическом и фе-
номенологическом измерениях.
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NaraDa BHaKTi SuTraS /
Translation of the Sanskrit and Comments by D. Burba

This publication presents the Ukrainian translation of the Sanskrit treatise Narada Bhakti 
Sutras, which is one of the most famous base texts relating to the tradition bhakti or bhakti-
yoga. This text dates back to circa the 11th century CE. Its authorship is attributed to the 
mythical sage Narada, who is considered the son of the god Brahma and the goddess of 
knowledge Saraswati.

The text consists of 84 aphorisms-sutras. They define bhakti as the highest Love of God, 
which is the eternal nature of man. It is alleged that he who by the method of bhakti-yoga can 
realize his inner essence, becomes perfect, immortal and so satisfied that he wants nothing 
and laments over nothing. Sutras specify several signs of a bhakta (devotee), set out the basic 
rules and code of conduct of followers of the bhakti path, and calls the names of mythical 
personages who should be emulated. To establish a personal relationship with God, Sutras 
provide models of communication such as servant to master, friend to friend, father to child, 
lover to beloved, etc. This treatise declares the path of bhakti is above the paths of knowledge 
and action. Also, there is an interesting democratic assertion about the non-existence among 
bhaktas of the distinction based on caste, learning, color, race, wealth, occupation and so on.

In the preface and notes, the translator explains some of the historical, cultural, philosop-
hical and linguistic aspects which are essential for the proper understanding of Narada’s 
Aphorisms on Bhakti.

НÁРАДА-бГАКТІ-СУТРИ / 
переклад з санскриту та коментарі Д. В. бурби

У публікації представлено український переклад санскритського трактату “Нáрада-
бгакті-сутри”, що є одним з найвідоміших засадничих текстів традиції бгакті, або 
бгакті-йоги. Цей текст датується приблизно XI ст. н. е. Його авторство приписано мі-
фічному мудрецеві Нараді, якого вважають сином бога Брахми й богині знання Сарас-
ваті. 

Текст складається з 84 висловлювань-сутр. У них дається визначення бгакті як ви-
щої любові до Бога, яка є вічним єством людини. Стверджується, що той, хто за допо-
могою методу бгакті-йоги зміг віднайти це єство, стає досконалим, безсмертним й 
настільки вдоволеним, що вже нічого іншого не бажає й не журиться. Наводяться дея-
кі зовнішні ознаки такого бгакта (віруючого), встановлюються основні норми й прави-
ла поведінки прибічників шляху бгакті, називаються імена міфічних персонажів, які 
мають бути прикладом для наслідування. Зокрема, для розвитку особистих стосунків з 
Богом пропонуються такі моделі спілкування, як робітник – хазяїн, друг – друг, бать-
ко – дитина, кохана – коханий та ін. Шлях бгакті проголошується вищим за шляхи знан-
ня й дії. Цікавим є демократичне твердження про те, що серед бгактів немає поділу за 
кастами, освітою, зовнішністю, походженням, багатством, родом діяльності й т. д. 

У передньому слові й примітках перекладач пояснює деякі історичні, культурні, фі-
лософські й мовні моменти, знання яких необхідне для правильного розуміння 
“Нарада-бгакті-сутр”. 

НÁРАДА-бХАКТИ-СУТРЫ / 
перевод с санскрита и комментарии Д. В. бурбы 

В данной публикации представлен украинский перевод санскритского трактата 
“Нарада-бхакти-сутры”, являющегося одним из самых известных основополагающих 
текстов традиции бхакти, или бхакти-йоги. Данный текст датируют примерно XI в. н. э. 
Его авторство приписывается мифическому мудрецу Нараде, которого считают сыном 
бога Брахмы и богини знания Сарасвати.

Текст состоит из 84 изречений-сутр. В них дается определение бхакти как высшей 
любви к Богу, которая является вечным естеством человека. Утверждается, что тот, 
кто с помощью метода бхакти-йоги смог проявить эту свою внутреннюю суть, стано-
вится совершенным, бессмертным и столь удовлетворенным, что уже ничего другого 
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не желает и не горюет. Приводятся некоторые внешние признаки такого бхакта (ве-
рующего), устанавливаются основные нормы и правила поведения сторонников пути 
бхакти, называются имена мифических персонажей, которые должны быть примером 
для подражания. В частности, для развития личных отношений с Богом предлагаются 
такие модели общения, как рабочий – хозяин, друг – друг, отец – ребенок, любящий – 
возлюбленная и др. Провозглашается, что путь бхакти выше путей знания и действия. 
Интересно демократическое утверждение о том, что среди бхактов нет разделения на 
основе каст, образования, внешности, происхождения, богатства, рода деятельности 
и т. д.

В предисловии и примечаниях переводчик объясняет некоторые исторические, куль-
турные, философские и языковые моменты, знание которых необходимо для правиль-
ного понимания “Нарада-бхакти-сутр”.
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