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Библиография лежит в основе любого
исследования и одновременно отражает об-
щественную позицию по содержащимся в
нем вопросам. Отсюда – присущая ей из-
начально источниковедческая функция.
Мы видим в библиографии не просто свод
указателей литературы, справочных спис-
ков, обзоров, хотя они являются ее элемен-
тами. Библиография по своему существу
есть органическая часть культуры. Различ-
ные формы библиографической литерату-
ры, сложившиеся в процессе исторической
эволюции, опосредовано отражают духов-
ные запросы общества, доминанты разных
культурных этапов, их психологическую
атмосферу, дают обильный материал для
суждений об общественных интересах и
вкусах. Как всякий исторический источник,
справочно-библиографическая литература
историко-краеведческого профиля несет на
себе печать тех условий, в которых она воз-
никла, и отражает эти условия. Семанти-
ческий анализ ее текстов позволяет осуще-
ствить частичные реконструкции истории,
культуры и общественной психологии оп-
ределенной эпохи и среды. Поэтому для
историка исследование о ходе развития и
особенностях историко-краеведческих
справочно-библиографических литератур-
ных форм может служить дополнительным
информационным каналом и источником
для сравнений, поиска аналогий. Изучение и
систематический анализ крымоведческих
библиографических памятниковXIX–XX вв.
позволил проследить стойкий востоковед-
ческий уклон этих исследований, безуслов-
но, связанный с историей и культурой ка-
раимов, крымских татар, крымчаков и дру-
гих народов [Непомнящий 2001]. Хотя этот
аспект по различным причинам (прежде
всего, идеологическим) специально не вы-
делен в ряде ретроспективных и отрасле-
вых крымоведческих библиографических
пособий, их содержание красноречиво сви-
детельствует, что они могли бы достойно

пополнить общий свод библиографии по
ориенталистике.

История отдельных этапов развития
библиографических исследований в Кры-
му стала объектом специальных исследо-
ваний в трудах Е.Е. Гопштейна, Ф.Ф. Мак-
сименко, В.В. Симоновского. В составлен-
ном Е.Е. Гопштейном аннотированном
справочнике “Библиография библиографи-
ческих указателей литературы о Крыме”
(1930) [Гопштейн 1930] впервые была
предпринята попытка свести воедино все
известные до того времени крымоведчес-
кие библиографические пособия. В крат-
кой вступительной статье библиограф про-
следил динамику исследований полуостро-
ва, которую он справедливо связал с важ-
нейшими вехами крымской истории.

Основателем крымской исторической
библиографии по праву может считаться из-
вестный российский библиограф-энцикло-
педист Григорий Николаевич Геннади
(1826–1880). Его книговедческое наследие
оценивалось на разных этапах развития ис-
торико-библиографических исследований
далеко неоднозначно. Вплоть до последней
трети ХХ в. к Г.Н. Геннади было принято
относиться как к “барину-дилетанту, не
умевшему или не желавшему серьезно тру-
диться” [Равич 1981, 4] Г.Н. Геннади зая-
вил о себе как библиограф в 1850-х годах,
когда библиография воспринималась как
синтетическая наука о книге вообще, вклю-
чавшая в себя целый комплекс наук. И это
не являлось лишь следствием слабой раз-
витости ее теории. Это был результат не-
дифференцированности гуманитарных зна-
ний, некий отголосок энциклопедизма
XVIII в. Библиография понималась как
часть истории культуры, просвещения, как
историческая наука, а библиограф, соответ-
ственно, должен был быть историком ли-
тературы и книговедом.

Значительно выросший в середине
XIX в. интерес к Крыму в связи с события-

ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В КРЫМСКОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

А.А. Непомнящий

ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ
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ми Восточной (Крымской) войны побудил
Г.Н. Геннади заняться разработкой этого ас-
пекта библиографии. В 1855–1856 гг. на
страницах “Вестника Императорского Рус-
ского географического общества” им был
опубликован список иностранных сочине-
ний о Крыме (XVIII – первой половины
XIX вв.) [Геннади 1856 а, 55–62; 1856 б,
30–33]. В нем были указаны наиболее из-
вестные сочинения путешественников, как
иностранных, так и российских (С. Брун-
нера, А.Н. Демидова и др.), вышедшие на
европейских языках и являющиеся важным
источником по крымскотатарской этногра-
фии, а также популярные крымоведческие
опусы той эпохи Ш.Г.Г. Монтандона, Э. При-
моде и др. Приведены также русскоязыч-
ные переводы или разбор этих трудов в оте-
чественных периодических изданиях. Важ-
ной составляющей этих списков является
наличие аннотаций составителя к наибо-
лее значимым сочинениям. Этот библио-
графический перечень в дополненном виде
был перепечатан в 1857 г. в ведущем па-
рижском библиотечном издании "Courrier
de la librairie Jeannot" (№№ 23, 28).

Спустя десятилетие Г.Н. Геннади опуб-
ликовал “Список сочинений о Крыме” на
страницах “Записок Одесского общества
истории и древностей” – авторитетного
крымоведческого издания [Геннади 1867,
623–644]. С просьбой подготовить такую
библиографию к Григорию Николаевичу
обратился секретарь Общества Н.Н. Мур-
закевич [РГАЛИ]. “Список” состоял из трех
разделов: “Книги на иностранных языках”,
“Русские книги” и “Виды Крыма”. Учтено
214 названий. Указаны известные состави-
телю рецензии. Наиболее значимые труды
аннотированы. Автор указателя отметил во
введении, что со временем надеется при-
соединить к данной библиографии и спи-
сок журнальных статей, “довольно много-
численных и разбросанных в разных изда-
ниях”. Пока же Г.Н. Геннади ограничился
лишь указанием выборочных статей наи-
более крупных крымоведов – Б.В. Кёне,
П. И. Кёппена и др. Особенный интерес
вызывают критические аннотации библио-
графа. Они свидетельствуют о его хорошем
знании уровня крымоведческих исследова-
ний 60-х годов XIX в. и основных тенден-
ций развития исторической науки о Кры-

ме. Не случайно краевед в это же время из-
дал в собственном переводе и со своими
примечаниями “Записки графа Сегюра”,
стал автором примечаний к “Памятным за-
пискам А.В. Храповицкого” – важному ис-
точнику по истории полуострова конца
XVIII в. [Записки… 1865, 186, ІІІ; Памят-
ные… 1862, 2, 24, 194].

Историко-краеведческое изучение
Крыма и становление крымской библиогра-
фии, развитие востоковедческих исследо-
ваний в последней четверти XIX – первой
трети ХХ вв. неразрывно связаны с именем
замечательного деятеля украинской исто-
рической науки, основателя краеведческо-
го движения в Таврической губернии, орга-
низатора архивного дела в Крыму Арсения
Ивановича Маркевича (1855–1942) [Не-
помнящий 1997; 1998; 2000а; 2000б]. В
1894, 1898 и 1902 гг. вышли в свет три вы-
пуска его универсального указателя печат-
ных материалов о Крыме – “TAURICA”,
который и до сегодняшнего дня остается
единственным универсальным библиогра-
фическим пособием по крымоведению.
Справочник сыграл выдающуюся роль в
развитии востоковедческих исследований
в связи с концентрацией в нем обширного
среза библиографии по истории и этногра-
фии тюркских народов Крыма. В нем не
только впервые были сведены воедино ис-
точники по средневековой истории регио-
на, но и систематизированы российские и
западноевропейские исследования в обла-
сти ориенталистики относительно Крыма.
Вся приведенная в вадемекуме литература
о Крыме разделена по 12 крупным отделам:
1) история, археология, археография, ну-
мизматика; 2) география, этнография, ста-
тистика, путешествия; 3) описания, воспо-
минания, биографии, беллетристика; 4) ес-
тественные науки, антропология, медици-
на; 5) сельское хозяйство, промышлен-
ность, торговля; 6) земское и городское хо-
зяйство; 7) народное образование; 8) сек-
тантство; 9) общественная жизнь и дея-
тельность; 10) оборона Севастополя, воен-
ное и морское дело; 11) карты, атласы,
виды, планы, чертежи; 12) периодические
издания в Таврической губернии.

Внутри отдела литература размещена
в алфавитном порядке. В конце каждого из
них есть списки зарубежных изданий, ука-

Востоковедческие исследования в Крымской библиографической литературе
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заны некоторые из имевшихся рецензий.
Всего в указателе 10811 пронумерованных
названий. Вместе с тем количество учтен-
ных работ, несмотря на значительное ко-
личество повторов, гораздо больше, так как
под одним номером зачастую указано не-
сколько различных изданий определенной
книги (например, переиздания на различ-
ных языках), ненумерованными остались
и все приведенные составителем рецензии.
При работе над справочником Арсений
Иванович использовал фонды специаль-
ных крымских библиотек, где на протяже-
нии многих лет собиралась крымоведчес-
кая литература: библиотека им. А.Х. Сте-
вена, личные книжные собрания А.Л. Бер-
тье-Делагарда и Н.А. Султан-Крым-Гирея,
которые пользовались известностью.

Современники отмечали, что по пол-
ноте и систематизации собранных библио-
графических единиц подобного указателя
в Крыму еще не было [Ялта… 1894;
Крым… 1894; Кончак 1897]. Создание
столь обширного труда является научным
подвигом А.И. Маркевича, выделяет его из
среды коллег-краеведов Крыма конца
XIX – начала ХХ в. Однако уже современ-
ники Арсения Ивановича замечали в его
труде ряд недоработок. Так, этнограф Кры-
ма Н.Н. Харузин, отмечая “серьезное зна-
чение единственного по своей обширнос-
ти и полноте указателя по различным об-
ластям крымоведения”, в то же время об-
ращал внимание на “его сравнительную
бедность”: “Мы найдем лишь незначитель-
ное количество сочинений, посвященных
описанию современных обычаев и обрядов
разнохарактерного населения полуостро-
ва” [Харузин 1895, ]. Автору также пеняли
на то, что востоковедческие источники в
его справочнике не отделены от литерату-
ры, отмечали, что общие труды по истории
Крыма правильнее было бы выделить в
особый отдел, а классификацию разделов
логичнее было бы сделать более дробной,
что облегчило бы поиски. Недоработкой
признавалось отсутствие алфавитного ука-
зателя [Книжные новости 1894, 204–205].
Один из авторитетных знатоков Крыма тех
лет А.Л. Бертье-Делагард в письме к архео-
логу-крымоведу А.В. Орешникову в Мос-
кву от 2 февраля 1911 г. сетовал, что биб-
лиографическое собрание А.И. Маркевича

далеко от полноты, а в опубликованную его
часть вкралась масса опечаток [ГИМ РФ].
Вполне справедливыми были и замечания,
помещенные в библиографическом обзоре
“Киевской старины”, где указывалось на
имевшиеся в справочнике ошибки, связан-
ные с тем, что составитель не проверял
сведений, взятых из других источников, а
также на использование изданий, не име-
ющих отношения к истории Тавриды. Ре-
цензент верно заметил: “Трудны и небла-
годарны планы систематических указате-
лей; гораздо удобнее указатели хронологи-
ческие с присоединением к ним затем ука-
зателей предметов и авторов” [Рецензия...
1895, 75].

Важно заметить, что после публикации
трех частей “TAURICA” исследователь
продолжал работать над дополнением сво-
ей картотеки, проживая уже в Ленинграде.
Она сохранилась [ИИМК РАН... ф. 32] и ох-
ватывает публикации о Крыме до конца
1930-х годов Известно, что к 1929 г. Арсе-
ний Иванович подготовил к печати 4-й вы-
пуск “TAURICA” объемом в 16 печатных
листов, где собрал литературу по топони-
мике полуострова. Но не удалось найти за-
интересованного издательства, и труд не
был опубликован. В сегодняшних услови-
ях, когда проводится большая работа по
восстановлению исторических тюркских
названий на Крымском полуострове, этот
указатель был бы особенно интересен. К
сожалению, судьба рукописи до сих пор не-
известна. Полное издание библиографичес-
кого собрания А.И. Маркевича так и не осу-
ществилось.

Интенсивнейшая научная и скрупулез-
ная библиографическая работа не могла не
отразиться на здоровье ученого. В 1907 г.
из-за переутомления у А.И. Маркевича про-
изошло кровоизлияние в глаз, он потерял
40% зрения. Вот почему со 2 июня 1907 г.
он вышел в отставку со службы в гимна-
зии по выслуге лет. В 1907 г. Арсений Ива-
нович был избран и утвержден членом
Таврического попечительства детских при-
ютов, а с 13 июня 1911 г. и до 1918 г. яв-
лялся директором Симферопольского дет-
ского приюта им. графини А.М. Адлерберг,
отдавая этому много времени и энергии.

Много сил прилагал Арсений Ивано-
вич для открытия в Крыму высшего учеб-
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ного заведения. В смутные революционные
годы его идеи стали реальностью. В 1918 г.
был основан Таврический университет –
филиал Киевского университета Св. Вла-
димира. В октябре 1918 г. А.И. Маркевича
избрали доцентом, при этом он передал
университету свою личную библиотеку.
Достаточно объективной оценкой научно-
го наследия А.И. Маркевича стало выска-
зывание академика И.Ю. Крачковского:
“Можно смело сказать, что его труды и ре-
дактированные им “Известия” представля-
ют собой своеобразную энциклопедию по
истории и культуре Крыма, которая еще
долго послужит путеводителем для всех ис-
следователей края” [СПб филиал... ]. При-
знанием заслуг краеведа в отечественной
исторической науке стало избрание его
15 января 1927 г. членом-корреспондентом
Академии наук СССР по разряду истори-
ческих наук – случай беспрецедентный в
отношении провинциального ученого-крае-
веда, который, к тому же, не имел ученой
степени!

Определяющую роль для развития
крымоведческих исследований имели ука-
затели научных периодических и продол-
жающихся изданий, на страницах которых
превалировали сюжеты, связанные с ис-
торическим крымоведением. Ведущим из
изданий данной группы являются “Запис-
ки Одесского общества истории и древно-
стей” (ЗООИД). На страницах этого науч-
ного сборника публиковали свои исследо-
вания такие известные ориенталисты-кры-
моведы, как И.Н. Березин, В.В. Григорь-
ев, Н.Н. Мурзакевич, В.Д. Смирнов,
В.Г. Тизенгаузен и др. Первый каталог со-
держания “Записок” был предложен в
1870 г. Филиппом Карловичем Бруном
(1804–1880) и охватил 1844–1868 гг. [Брун
1870, 69–101; 1872, 335–340]. В 1883 г.
секретарь Общества Владислав Норберто-
вич-Юргевич (1819–1898) систематизиро-
вал содержание первых двенадцати томов
издания. Этот указатель был существен-
но дополнен в 1889 г. [Юргевич 1883, 272–
293; 1889]. После выхода в свет двадцати
томов ЗООИД было опубликовано очеред-
ное справочное пособие, составителем ко-
торого стал вице-президент Общества
Александр Львович Бертье-Делагард
(1842–1920) [Бертье-Делагард 1897, 1–43].

Но наиболее обстоятельным из справоч-
ников содержания ЗООИД стал указатель,
подготовленный в 1914 г. директором Одес-
ской публичной библиотеки Михаилом Ге-
оргиевичем Попруженко (1866–1943) [По-
пруженко 1914, 1–63; 1915, 1–69]. Все ука-
затели построены по хронологическому
принципу и содержат перечень статей в
каждом томе, впрочем, без указания стра-
ниц. Не учтены к тому же сообщения в раз-
делах “Протоколы”, отсутствуют алфавит-
ный и систематический указатели, что зна-
чительно затрудняет работу со столь
объемным по сосредоточению фактологи-
ческого материала изданием, каким явля-
ются ЗООИД. Только в 1978 г. была пред-
принята попытка систематизации публи-
каций ЗООИД – были выделены публика-
ции, посвященные истории армян юга Ук-
раины [Фаньян 1978, 259–269].

Неоднократно предпринимались по-
пытки систематизации публикаций “Извес-
тий Таврической ученой архивной ко-
миссии” (ИТУАК), которые неслучайно
снискали славу крымской исторической эн-
циклопедии. Первый печатный указатель к
“Известиям”, охвативший первые 40 номе-
ров, был составлен членом Комиссии, пре-
подавателем Таврической духовной семи-
нарии Дмитрием Спиридоновичем Спири-
доновым и опубликован на страницах это-
го научного сборника в 1908 г. Указатель
представляет собой хронологическую
роспись статей без указания страниц. В
1920-х годах Д.С. Спиридонов работал
библиотекарем библиотеки “Крым” Цент-
рального музея Тавриды и в это время под-
готовил указатель к последующим выпус-
кам, который, однако, не был опубликован.

В связи с особым значением записок
путешественников как исторического ис-
точника по истории и этнографии тюрк-
ских народов, проживающих в Крыму, еще
в досоветское время было предпринято из-
дание нескольких библиографических по-
собий, включавших их перечень. Прежде
всего, это труды Федора (Фридриха) Пав-
ловича Аделунга [Аделунг 1864] и Вениа-
мина Александровича Кордта [Кордт 1893].
Хотя данные указатели не охватывают пе-
риод наиболее массового “паломничества”
в Крым отечественных и иностранных во-
яжеров (конец XVIII–XIX вв.), в них со-
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держатся упоминания о ряде “путешествий”
более раннего времени. Подборки Ф.П. Аде-
лунга и В.А. Кордта были хронологически
продолжены в фундаментальном труде сек-
ретаря Новгородского губернского статис-
тического комитета, хранителя Новгород-
ского музея Сергея Рудольфовича Минцло-
ва (1870–1933) [Синцов 1911–1912].

Предметом специальной систематиза-
ции стали и популярные в XIX в. нумизма-
тические исследования. Большое количе-
ство неучтенных в других справочных из-
даниях крымоведческих  сочинений, посвя-
щенных проблемам крымскотатарской ну-
мизматики, содержит библиографический
труд председателя Археологической комис-
сии Владимира Густавовича Тизенгаузена
(1825–1902) “Обзор совершенных в России
трудов по восточной нумизматике” (1878)
[Тизенгаузен 1878]. Отметим, что, прежде
всего, это работы на иностранных языках,
изданные в России и за ее пределами в пер-
вой половине XIX в. После смерти учено-
го были опубликованы собранные им “Ма-
териалы для библиографии мусульманской
археологии” [Тизенгаузен 1906, І, 79–145;
ІІІ, 213–416], значительно расширившие
представление современников о ходе изу-
чения отечественных мусульманских древ-
ностей.

Среди этнографических справочно-
библиографических пособий досоветского
периода отдельное издание было посвяще-
но евреям России [Указатель... 1893] Ос-
новные разделы указателя: история евреев
в России; гражданско-политическое поло-
жение; устройство общественного быта и
вопросы внутренней общественной жизни;
религиозный быт; религиозный вопрос; эт-
нография; просвещение; русско-еврейская
литература; экономическое положение;
эмиграционное движение; евреи за предела-
ми России. Среди 4152 библиографических
записей № № 2939–2980 непосредственно
относятся к истории евреев в Крыму.

Существенным вкладом в развитие во-
стоковедческого аспекта библиографии
Крыма стали подготовленные в течение
XIX и ХХ в. списки трудов (как опублико-
ванные, так и сохранившиеся в рукописном
виде, выявленные нами в личных архивных
фондах) известных ориенталистов-крымо-
ведов из университетских центров Россий-

ской империи. Эти документы являются
важными библиографическими источника-
ми, так как включают значительное количе-
ство работ по истории и этнографии наро-
дов полуострова, не учтенных ретроспек-
тивными и систематическими указателями.
Таковыми являются библиографии трудов
ориенталистов М.И. Броссе, Н.И. Веселов-
ского, В.А. Гордлевского, Е.Е. Кёлера,
Н.Н. Мурзакевича, В.В. Радлова, А.Н. Са-
мойловича, В.Д. Смирнова, В.Г. Тизенгау-
зена, Х.Д. Френа [Liste… 1888, 1–53; Ла-
тышев 1919, 29–40; 1921, 387–398; Бази-
янц 1979, 54–79; Morgenstern 1839, 73–140;
Мурзакевич 1869; Salemann 1907, 3–25;
1912, 5–8; Ашнин 1963, 253–264; Григорь-
ев 1975, 268–281; Барон 1902, 112–126;
Дорн 1855, 431–465; Савельев 1855, 57–75].

Лишь часть из перечисленных библио-
графических списков может претендовать
на исчерпывающую полноту. В силу опре-
деленных идеологических соображений,
особенно в 1920–1930-е годы, “представи-
тели старой школы” не отражали ряд сво-
их публикаций. Кроме того, подготовлен-
ные в XIX в. библиографии ученых, как
правило, не учитывали небольшие по объе-
му газетные публикации, не указывались
и рецензии.

Ряд ценных научно-справочных восто-
коведческих разработок в области крымо-
ведения, подготовленных в досоветский пе-
риод, не был опубликован. Среди них не-
сомненный интерес представляет биобиб-
лиографический словарь по крымоведению,
составленный в 1880-х годах неизвестным
автором [Архив…] В рукописном виде этот
труд был представлен для рецензирования,
а возможно, и публикации в Русское геогра-
фическое общество (Санкт-Петербург) в
1880-х годах. Так и оставшийся в рукопи-
си, справочник сохранился в архиве Обще-
ства. Хронологически в нем охвачены ра-
боты от XIII века до середины 80-х годов
XIX века. Приведены достаточно подроб-
ные биографические справки об историках
Крыма разных эпох (например, очерк об
арабском географе и путешественнике
XIV в. Абулфеде, оставившем описание
Крыма); исследователях полуострова кон-
ца XVIII–XIX вв.: Г. Айвазовском, З.А. Ар-
касе, А.Б. Ашике, К.Э. Байере, П.В. Бекке-
ре, И.П. Бларамберге, О.Г. Блау, С.С. Бобро-
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ве, В.Б. Броневском, Ф.К. Бруне, Л.С. Вак-
селе, К.И. Габлице, архиепископе Гаврииле
(Розанове), Н.Б. Герсеванове, Н.А. Демидо-
ве, П.Дюбрюксе, В.Ф. Зуеве, Е.Е. (Г.К.Э.)
Кёлере, Б.В. Кёне, П.И. Кёппене, Н.Э. Кле-
емане, Э. Кларке, С.С. Куторге, Ф. Лагорио,
П.А. Левашове, Ф.К. Маршале фон Би-
берштейне, И.М. Муравьеве-Апостоле,
А.Н. Муравьеве, ПС. Палласе, П.Ю. Саба-
тье, С. Сестренцевиче-Богуше, Х.Х. Стеве-
не. Замечательно, что биобиблиографичес-
кий словарь, подготовленный примерно за
10 лет до выхода в свет первого выпуска
“TAURICA” А.И. Маркевича, содержит не
только биографические очерки, но и оцен-
ки деятельности указанных краеведов Кры-
ма, библиографию трудов этих и сотен дру-
гих исследователей, не удостоенных биб-
лиографической справки, перечень извест-
ных составителю рецензий на названные
труды, списки литературы о жизни и дея-
тельности наиболее крупных фигур истори-
ческой науки Крыма. В справочнике приве-
дена богатейшая библиография зарубежных
книг о Крыме с краткими, но емкими харак-
теристиками их научной ценности. По кон-
центрации указаний историко-краеведческо-
го характера данный труд и сегодня не по-
терял актуальности. Однако предпринятая
нами проверка его библиографических по-
зиций выявила большое количество ошибок
(описок) составителя. Ряд сочинений, боль-
шей частью на европейских языках, до сих
пор не удалось обнаружить даже в крупней-
ших книгохранилищах СНГ (в том числе в
уникальном книжном собрании “Россика”
Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге).

Наряду с универсальными библиогра-
фическими списками, оставшимися в ру-
кописном виде, несомненный интерес
представляют и неопубликованные систе-
матические каталожные подборки. Значи-
тельный интерес представляет сохранивше-
еся библиографическое собрание известно-
го историка-крымоведа Н.П. Кондакова,
найденное в его личном фонде. Основные
разделы картотеки: археологические па-
мятники в Крыму (261 карточка); архитек-
тура и история Бахчисарая (43 карточки);
церковная археология Крыма (164 карточ-
ки); Таврическая губерния (общие работы)
(270 карточек) [Филиал... ф. 115]. Картоте-

ка содержит уникальную информацию о
литературе, связанной с культурой антич-
ного и средневекового Крыма, развитием
архитектуры в Крымском ханстве, персо-
налиями архитекторов, состоянием строи-
тельного дела на Южном берегу Крыма в
XIX в. Интереснейшее этнографическое
библиографическое собрание, посвящен-
ное крымским татарам, выявлено нами в
личном фонде археолога Николая Ивано-
вича Репникова (1882–1940). Оно насчиты-
вает 149 библиографических записей
[ИИМК РАН... ф. 10].

Для специалистов в области ориента-
листики несомненный интерес представля-
ют два ящика с библиографическими кар-
точками – собрание известного русского
тюрколога, профессора Санкт-Петербург-
ского университета Василия Дмитриевича
Смирнова (1846–1922). Научные интересы
историка сосредоточились на взаимоотно-
шениях Оттоманской Порты и Крымского
ханства. В.Д. Смирнов – автор фундамен-
тальных трудов по истории средневеково-
го Крыма, равных которым по научной цен-
ности, широте охвата фактологического ма-
териала, нововведенным в научный оборот
источникам нет и по сей день. Ученый, по
мнению современников, являлся одним из
ведущих востоковедов современности, и
потому его рукописный каталог представ-
ляет большую ценность. Библиографичес-
кая подборка источников по истории Крым-
ского ханства содержит наиболее полный
перечень книг восточных авторов (прежде
всего, турецких), обширный перечень за-
падноевропейских исследований по данной
проблеме, что придает каталогу особую
значимость [Филиал Института... ф. 50].

Востоковедческие разработки  в крым-
ском библиографоведении получили актив-
ное развитие в “Золотое десятилетие” со-
ветского краеведения – 1920-е годы. Сре-
ди библиографов этого периода наиболее
весомый вклад в дальнейшее развитие ка-
талогизации опубликованного наследия
по истории и этнографии народов Крыма
внес Виктор Васильевич Симоновский
(1869–1933). Он родился в местечке Соро-
чинцы Полтавской губернии в семье свя-
щенника. По окончании духовной семина-
рии учился на медицинском факультете
Томского университета, который оставил,

Востоковедческие исследования в Крымской библиографической литературе



1 1Східний світ №2 2002

не окончив курс, в 1894 г., резко поменяв на-
правление своей карьеры, Виктор Василье-
вич работал учителем в различных регионах
Украины. В 1913 г. он приступил к работе в
отделе народного образования Таврической
губернии. В 1919 г. В.В. Симоновский был
назначен экспертом по народному образова-
нию и заведующим Музеем наглядных и
учебных пособий, руководителем Централь-
ной педагогической библиотеки Крымского
отдела народного образования [ГА СМ АРК.,
ф. Р–3318, оп. 1, д. 21]. С этого периода он
активно включился в библиографическую
работу, вел учет публикаций современной
ему местной печати.

Первые историко-краеведческие от-
раслевые библиографии В.В. Симоновско-
го относятся к 1926 г., когда увидел свет
наиболее известный его указатель – “Биб-
лиография по крымоведению” [Симонов-
ский 1926, 517–534]. В справочник вошли
наиболее значительные труды о Крыме, из-
данные в 1917–1926 гг. (720 названий). При
учете книжных изданий значительное мес-
то занимают публикации на русском и
крымскотатарском языках. В последующие
годы В.В. Симоновский дополнил свой
указатель, подготовив к печати новое из-
дание. Сохранилась рукопись этого спра-
вочника объемом 20 печатных листов, в
которой насчитывается 1828 наименований
работ, в том числе и на национальных язы-
ках. Охвачена литература с 1900 по 1926 г.
[ГА СМ АРК., ф. Р–3318, оп. 1, д. 14; д. 15].

Работая библиотекарем в различных
научных и учебных заведениях, В.В. Симо-
новский стал составителем ряда система-
тизаций местных краеведческих изданий.
В его личном фонде выявлен также ос-
тавшийся в рукописи “Перечень краевед-
ческой литературы, выходящей в Крыму
1930–1931 гг.” (датирован 1931 г.). В 1929 г.
В.В. Симоновский выступил с идеей со-
здания при Крымском педагогическом ин-
ституте первого в Крыму библиографи-
ческого общества, задачи которого он ви-
дел в том, чтобы объединить библиогра-
фическую работу на полуострове, выяс-
нить судьбу, характер и содержание тех
известных книжных собраний, которые не
попали после установления Советской
власти в общественные библиотеки, со-
ставить сводный указатель крымоведчес-

кой литературы по всем отраслям знания,
собрать материалы для биобиблиографи-
ческого словаря крымских авторов. Смерть
застала Виктора Васильевича за работой
над проектом создания крымоведческой эн-
циклопедии.

Ряд крымоведческих публикаций, не
отраженных в других пособиях, выявлен в
справочнике “Библиография Востока”,
подготовленном под редакцией Д.Н. Егоро-
ва в Научной ассоциации востоковедения
при ЦИК СССР [Библиография Востока
1928]. Крымоведческая информация содер-
жится здесь в разделах: “Евреи”, “Некро-
логи” и “Черноморье”.

Дальнейшее развитие в советский пе-
риод получило библиографирование до-
рожных дневников и мемуаров путеше-
ственников по России, в том числе по Кры-
му. Прежде всего, в этой области выделя-
ется исследование Михаила Александрови-
ча Полиевктова (1872–1941) “Европейские
путешественники XIII–XVIII вв. по Кавка-
зу”, подготовленное в Научно-исследова-
тельском институте Кавказоведения [Поли-
евктов 1935]. В связи с тем, что маршрут
подавляющего большинства вояжеров ле-
жал через Крымский полуостров, это ис-
следование имеет важнейшее значение для
составления библиографии путешествий
по Крыму. В преддверии заката “золотого
десятилетия” советского краеведения в На-
учном обществе татароведения при Акаде-
мическом центре Татнаркомпроса были
подготовлены “Материалы для библиогра-
фии по крымским и литовским татарам” (со-
ставитель Али Рахим) [Рахим 1930,194–200].
В разделах “История”, “Археология”, “Эт-
нография”, “Искусство”, “Музыка”, “Раз-
ное” отражены 62 публикации о крымских
татарах. Значительным явлением в разви-
тии библиографии народов Крыма стало
издание справочника Льва К. Кричинско-
го (Найман-мурза-Олешкович-Кричинский
Арслан) “Библиографические материалы о
татарах Польши, Литвы, Белоруссии и Ук-
райны” [Кричинский 1917]. Пособие содер-
жит 250 библиографических записей, зна-
чительная часть которых касается вопро-
сов истории и этнографии крымских татар.

Значительной фигурой в крымском биб-
лиографоведении той эпохи был главный
библиотекарь (заведующий библиотекой)

А.А. Непомнящий
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Крымского педагогического института Ва-
силий Михайлович Марков (1881–1962).
Выходец из семьи священнослужителя, выс-
шее образование он получил на юридичес-
ких факультетах Петербургского и Харьков-
ского университетов. С 1919 по 1932 г.
В.М. Марков работал директором научной
библиотеки Таврического университета
(позже: Крымского пединститута) [ГА АРК.
Ф. Р–21]. На рубеже 1920 – 1930-х годов им
был составлен каталог, известный краеве-
дам того времени под названием “Востоко-
ведение” [Симоновский 1929, 119]. Он был
посвящен истории и этнографии крымских
татар и охватывал публикации на сла-
вянских, западноевропейских и восточных
языках. В годы Великой Отечественной вой-
ны эта картотека была утрачена.

Крымский краевед И.Я. Нейман под-
готовил в конце 1920-х гг. “Систематичес-
кий указатель литературы о караимах”, ко-
торый стоял в планах изданий в 1930 г. [Си-
моновский 1929, 120]. Однако найти эту
работу в виде рукописи или публикации
пока не удалось.

Д.С. Спиридонов в 1920-е годы прово-
дил каталогизацию библиотеки “Крым”
Центрального музея Тавриды. Результатом
этой работы стал подготовленный им ру-
кописный указатель этой библиотеки, ко-
торый насчитывал 15850 единиц[Симонов-
ский 1929, 118]. Указатель представляет не-
сомненный интерес, так как данная биб-
лиотека (сейчас – библиотека “Таврика”
Крымского республиканского краеведческо-
го музея) на протяжении многих лет спе-
циализировалась на сборе крымоведческой
литературы, выходившей во всех уголках
планеты. Материалы исчезли при очеред-
ном изъятии книг из библиотеки.

Подвижниками развития крымской
библиографии XIX – первой трети ХХ в.
оставлено обширное научное наследие.
Вместе с тем значительный корпус нара-
боток в области изучения истории и эт-
нографии народов Крыма, как опублико-
ванных, так и рукописных, остался вне
поля зрения. В связи с этим вниманию ис-
следователей Крыма, прежде всего – во-
стоковедам, предлагается библиографичес-
кий указатель “История и этнография наро-
дов Крыма, конец XVIII – начало ХХ века”,
который увидел свет в 2001 г. Общее ко-

личество отраженных названий насчиты-
вает 10616 библиографических единиц.
Хронологические рамки данного вадеме-
кума очерчены эпохой присоединения
Крыма к Российской империи в 1783 г.,
после чего начался всплеск исследований
края российскими и европейскими путе-
шественниками и учеными, и 1920 г. –
временем окончательного установления
Советской власти в Крыму, с чем связан
новый этап в развитии краеведческого
движения.

Главным критерием отбора публика-
ций для помещения в данном указателе ста-
ло наличие в них информации, связанной
с историей и этнографией крымских этно-
сов. В справочник включены все выявлен-
ные исследования на европейских языках.
В связи с наличием значительного количе-
ства российских и западноевропейских
публикаций, связанных с Восточной
(Крымской) войной 1853–1856 гг., в дан-
ный указатель включены лишь те из них,
где нашла отражение заявленная в назва-
нии проблема. При подготовке настояще-
го издания была проведена перепроверка
“de visu” всех библиографических записей.
В сомнительных случаях, то есть при вы-
явлении ошибки и невозможности описать
публикацию по другим справочникам, биб-
лиографическая позиция нами исключа-
лась. “De visu” были просмотрены все пе-
риодические издания, выходившие в Кры-
му с 1838 по 1920 г. Их отдельный указа-
тель прилагается. Это позволило обнару-
жить более полутора тысяч ранее неизвест-
ных публикаций. В предлагаемый указатель
включены выявленные нами неизвестные
ранее многочисленные рукописи многих
исследователей Крыма, разбросанные бо-
лее чем в 100 фондах, 30 архивных храни-
лищах различных государств, что позволи-
ло создать более объективную картину о
творчестве ряда ученых и обогатить общее
крымоведческое наследие. Важным допол-
нением к публикациям краеведов Крыма
является выявленная информация об иссле-
дователях Крыма (до 1920 г.), которая так-
же является составной частью крымовед-
ческой библиографии. Значительно допол-
нил библиографический указатель деталь-
ный просмотр ряда крымоведческих биб-
лиографических источников, издававших-
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ся за пределами Крыма (“Записки Одесско-
го общества истории и древностей”, “Юж-
ные записки” и др.). Изучение личных до-
кументов историков-крымоведов, в первую
очередь их переписки, позволило значитель-
но дополнить списки их крымоведческих со-
чинений. Проделанная работа позволила в
данном библиографическом указателе вве-
сти в научный оборот более 6,5 тысяч но-
вых крымоведческих публикаций, не зафик-
сированных в перечисленных нами библио-
графических пособиях.

Работа над составлением полного сво-
да востоковедческой библиографии крымо-

ведческих публикаций пока еще далека от
завершения. Вне поля зрения пока остает-
ся значительный корпус книг и статей на
национальных языках, в связи с наруше-
нием сложившегося в советское время кни-
гообмена отсутствует полная информация
о последних библиографических разработ-
ках по этой проблеме в других научных
центрах (Казань, Москва, Санкт-Петербург,
Ташкент и др.). Вместе с тем, предприни-
мается большая работа (прежде всего Рес-
публиканской крымскотатарской библиоте-
кой им. И. Гаспринского) по ликвидации
этих пробелов.

А.А. Непомнящий
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У сучасному бурхливому й нестабільному
світі назва “Кашмір” викликає передусім
асоціацію з терором, ісламським фундамен-
талістським рухом. Але ж така ситуація
склалася поступово за останні півсторіччя,
тоді як протягом багатьох століть, з давніх
давен ця назва пробуджувала зовсім інші
образи. Найчастіше Кашмір називали
“справжнім раєм на землі”, вважали най-
кращим місцем для відпочинку. Цей уні-
кальний за своєю природою край має бага-
товікову історію, своєрідні культурні тра-
диції і величезну духовну спадщину. Земля
Кашміру історично відома була традиціями,
перш за все мирного співіснування пред-
ставників різних етнічних груп та послідов-
ників багатьох релігійних вчень – індусів,
мусульман, буддистів, християн та сікхів.
Цей край був вільним від будь-яких проявів
коммуналізму, і лише розпад Британської
Індії на дві держави – Індію та Пакистан, за
релігійною ознакою, згодом призвів до ве-
личезних проблем, які нині дуже складно ви-
рішити.

Говорячи про Кашмір у сучасному ро-
зумінні, ми маємо на увазі передусім штат
Джамму і Кашмір у складі Республіки Індія;
пам’ятаємо й про те, що третина колишньо-
го князівства Кашмір тепер належить Па-
кистану, про що йтиме мова далі. У свою
чергу, всю територію індійського штату
Джамму і Кашмір можна розбити на три
основних регіони – долина Кашміру, де
сконцентроване майже все мусульманське
населення, південний регіон Джамму з пе-
реважно індуїстським населенням, і Ладакх
на сході із тибето-монголоїдним населен-
ням, що сповідує буддизм. Кожна з частин
має свою історію та культурні традиції, про-
те вони досить тісно пов’язані між собою.

Розглядаючи особливості релігійного

РЕЛІГІЙНА МОЗАЇКА КАШМІРУ

життя Кашміру, необхідно, на думку автора,
надати певну увагу загальній характеристиці
географічного становища, етно-національно-
го складу населення Кашміру, а також корот-
кому історичному екскурсу, без чого не-
можливе розуміння його сучасних проблем.
Зазначимо також, що поряд з іншими істо-
ричними джерелами, вже давно введеними
до наукового кругобігу, у тексті статті більш
детально буде використане одне з маловідо-
мих джерел з історії Центральної Азії, яке
містить багато свідчень релігійної історії,
географії та культури Кашміру. Мається на
увазі щоденник англійського посольства
1873–74 рр. у Кашмірі та Кашгарі, який було
видано в перекладі російською мовою у
Санкт-Петербурзі 1877 року [Кашмир 1877].
Один примірник цієї книги сьогодні збері-
гається у бібліотеці Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України. Вважаєть-
ся за доцільне звернути на нього особливу
увагу, оскільки автор цих подорожніх записів,
англійський офіцер Беллью, дуже старанно
підійшов до своєї справи. Його щоденник
розповідає не стільки про саму місію посоль-
ства англійського колоніального уряду,
скільки про населення Північної Індії та об-
ластей, що з нею межують, місцеві традиції,
релігійні вірування, культуру та побут.

Отже, індійський штат Джамму і Кашмір
розташований на півночі Індостану. Загаль-
на територія штату – 2 222 236 км2, кількість
населення – майже 6 млн [Encyclopaedia
1998, 134]. Він межує з Пакистаном, Афган-
істаном та Китаєм. Долина Кашміру, оточе-
на з усіх боків горами, на думку вчених, ко-
лись могла бути величезним озером. Унікаль-
ною є природа цього краю: 15% всієї тери-
торії займають ліси з надзвичайно багатою
флорою та фауною. Особливим є також
клімат Кашміру – цей регіон називають “без-
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хмарним”, оскільки типовий пейзаж краю
виглядає так: зелена рівнина, оточена гора-
ми, на тлі чистого блакитного неба. Саме зав-
дяки чудовим природним умовам Кашмір був
найпопулярнішим місцем відпочинку пред-
ставників індійських правлячих династій
часів середньовіччя, особливо – після
XIV ст., коли тут поширився іслам. Столиця
Кашміру – Шрінагар – була одним з улюбле-
них міст могольських імператорів, які побу-
дували тут, на берегах озера Дал, чудові сади.
Акбар, Джахангір і Шах Джахан збудували
на честь своїх коханих дружин справжні
взірці садово-паркового мистецтва – з фон-
танами, каналами та мармуровими павільй-
онами. Один з найвідоміших –Шалімар Багх
(“Сад кохання”), створений імператором
Джахангіром для його дружини Нур Джахан,
до недавна залишався всесвітньо відомим
туристичним центром. На жаль, нинішні пол-
ітичні та релігійні проблеми зробили це уні-
кальне місце небезпечним для відвідувачів.

На весь світ відомі ремесла Кашміру:
різблення по дереву, вироби з папьє-маше,
килими, вишивки та знамениті кашмірські
шалі. Підтверджує це у своїх записах і Бел-
лью: “Їхні шалі та вишивання, їхні вироби зі
срібла та розпис на папьє-маше, їхні різьблен-
ня по каменю та дереву... є доказом надзви-
чайно тонкої роботи...”[Кашмир 1877, 56].

Славетний Кашмір і своїми пам’ятками
матеріальної культури, релігійними споруда-
ми, які є свідками духовної історії цієї землі,
що зазнала впливу різноманітних віровчень.
У ІІІ ст. до н. е. завдяки зусиллям великого
Ашоки, до складу імперії якого було включе-
но землі Кашміру тут вперше був запровад-
жений буддизм. Пізніше, за часів правління
імператора Канішки (І–ІІ ст. н. е.), позиції буд-
дизму зміцніли. Згідно з китайськими тради-
ціями, саме у часи його правління в Кашмірі
відбувся четвертий великий собор буддистів,
який показав широту вірувань послідовників
Шакьямуні, що й викликало подальший поділ
буддизму на хінаяну та махаяну – “малу” та
“велику” колісницю [Бэшем 1977, 286]. На ті
часи, в перші століття нової ери, саме через
Західну та Північну Індію до країни разом з
завойовниками потрапляли нові ідеї, які
вплинули як на буддизм, так і на вчення
брахманізму. Деякий час на Півночі Індії па-
нували шаки, потім кушани, за допомогою
яких було встановлено зв’язки з територіями
сучасних Ірану та Афганістану. До речі, що-
денник Беллью також свідчить про те, що ці

народи залишили свій слід в етнічній історії
Кашміру, згадуючи “...типи афганця і сейка
(можливо, потомки шаків), які частотут трап-
ляються...” [Кашмир 1877, 57] На початку
VІ ст. н. е. Кашмір на деякий час опинився під
владою гунів-ефталітів, проте потім знову
відновив свою незалежність. У XII ст. каш-
мірський поет Калхана створив поему-хроні-
ку “Раджатарангіні” (“Поток царів”), у якій
розповів історію рідного краю. Ця хроніка
також описувала діяльність жорстокого царя
гунів Міхіракулу, який підкорив Кашмір. Ки-
тайський чернець-буддист Сюань Цзан, який
подорожував Індією у першій половині
VII ст. н. е., також згадує Міхіракулу як неса-
мовитого ворога буддизму.

Ось що розповідає про Кашмір у своїх
звітах Сюань Цзан: “Царство Кашмір має
приблизно 7000 лі території і з усіх боків
оточене горами. Ці гори дуже високі. Хоча
через гори і є проходи, вони дуже вузькі.
Сусідні держави чинили напади на цю краї-
ну, проте їм ніколи не вдавалося її підко-
рити… Оскільки країну захищає дракон,
вона завжди головує серед сусідніх народів.
Люди мають гарну зовнішність, але
підступні. Вони люблять навчатися і висо-
коосвічені. Серед них є і єретики, і віру-
ючі. Тут близько ста сангхарам і 5000
ченців” [Медведев 1984, 100].

Дійсно, з давних давен існувала стійка
тенденція збереження незалежності Каш-
міру, що обумовлене передусім його геогра-
фічним розташуванням. З одного боку,
Кашмір – північний кордон Індостану, з
іншого, – він розташований у самому центрі
всієї Азії. З усіх боків оточений гірськими
перевалами Кашмір мав природні перешко-
ди, за допомогою яких захищав власну те-
риторію. Очевидним є факт, що саме області
з такими чітко окресленими кордонами мали
більше шансів залишитися самостійними,
що підтверджує, зокрема, історія Кашміру:
за часів існування великих імперій, як буд-
дійсько-індуїстських, так і пізніше мусуль-
манських, Кашмір фактично був незалеж-
ним, хоча іноді його правителі змушені були
визнавати своє васальне становище і спла-
чувати данину володарям рівнин.

Арабський вчений ХІ ст. Абу Рейхан
Біруні, викладаючи основні свідчення
індійської географії, розповідає про
Кашмір: “…Він розташований на рівнині,
яку оточують високі непрохідні гори. Його
південною та східною частинами володі-
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ють індійці, а західною – різні царі…
Північна частина і деякі області на сході
Кашміру належать тюркам Хотану та Ти-
бету… Кашмірці дуже дбають про непри-
ступність своєї країни і тому вдаються до
заходів застороги, аби зробити безпечни-
ми гірські проходи та дороги, що ведуть
до неї. Через це спілкуватися з ними над-
то ускладнено…” [Бируни 1995, 202].

До проникнення в цю частину Індоста-
ну ісламу, в Кашмірі, на думку дослідників,
сформувалася синтетична індуїстсько-буд-
дійська культурна традиція, про що
свідчать джерела. Вплив буддизму найбіль-
ше відчувався у поширенні ненасильниць-
кої доктрини; індуїзм з його толерантністю
та багатогранністю сприяв затвердженню
загальної атмосфери віротерпимості та
можливості вибору власного духовного
шляху. Ці особливості культурного життя
мали свій розвиток і надалі, у чому ще буде
можливість пересвідчитися.

Серед найвідоміших кашмірських
правителів-індусів – магараджа Лаліта-
дітья (697–738 рр. н. е.), який розширив
кордони своєї імперії до Бенгалу на
сході, Конкані на півдні, Туркестану на
півночному заході та Тибету на північно-
му сході. Майже все його життя пройш-
ло у військових кампаніях, і однією з
найвизначніших його перемог було саме
підкорення Тибету. Відомо, що для за-
поруки цієї  перемоги Лалітадітья
відіслав послів до Китайського імпера-
тора, який шанобливо поставився до
посланців з Кашміру, проте війська сво-
го, попри обіцянки, не надіслав; отож
перемогу над тибетцям махараджа здо-
був самостійно [Маджумдар 1992, 225].

“Раджатарангіні” досить докладно роз-
повідає про велике правління Лалітадітьї,
яке тривало 36 років. Завдяки твору Калха-
ни Лалітадітья відомий в індійській історії
не лише як цар-воїн, але й як цар-будівник.
Для посилення могутності та політичної
ваги своєї країни він збудував ціле місто,
прикрашене за його наказом чудовими
індуїстськими храмами, буддійськими віха-
рами та скульптурними зображеннями богів.
Найбільш відомим з побудованих тоді
творінь є храм бога сонця у Мартанді, за-
лишки якого і наразі є одним з найвідомі-
ших та особливих місць у Кашмірі.

Дж. Неру, характеризуючи геополітичні
особливості Кашміру, зазначав, що ця тери-
торія “…є частиною Індії, проте з точки зору
географії це фактично серце Азії, і протягом

століть саме через ці землі пролягали шляхи
караванів, які прямували з Індії до Централь-
ної Азії…” [Nehru 1998, 290]. Завдяки своє-
му географічному розташуванню Кашмір
став, так би мовити, з’єднуючою ланкою між
різними частинами великого азійського кон-
тиненту, саме через його землі йшов культур-
ний обмін, збагачення новими ідеями та
релігійними віруваннями. Можливо тому
земля Кашміру, яка зазнавала з давних давен
впливу різних релігій, “пропустила” їх через
себе, стала прикладом ідейної толерантності.

Біруні у своєму творі багато розповідає
про історичні долі буддизму, індуїзму та ісла-
му у Центральній Азії. Аналізуючи його
“Індію”, видатний російський індолог С. Оль-
денбург зазначає: “...Біруні вказує на начебто
недостатнє завзяття у справах віри і не помічає,
що ...описує відому нам рису – індійську віро-
терпимість... Далі Біруні розповідає про по-
яву ісламу та про походи, які спричинили гли-
боку ненависть індійців до мусульман... Біруні
вказує, що індійська освіта та наука мала пе-
реховуватися у глибині країни та в Кашмірі...”
[Ольденбург 1991, 174].

Можливо, тут криється одна з причин
того, що традиційно в Індії наймудрішими
з вчених і найсвятішими з брахманів вважа-
ються саме кашмірські пандіти. До родини
кашмірських пандітів належав і Джавахар-
лал Неру, перший прем’єр-міністр незалеж-
ної Республіки Індія. В автобіографії він так
розповідає про своє походження: “Ми –
кашмірці… На початку XVIII ст. наш пра-
щур… Радж Каул здобув славу в Кашмірі
як знавець санскриту та перської мови і звер-
нув на себе увагу Фаррухсіара (імператор
після смерті Аурангзеба), коли той відвідав
Кашмір. Вірогідно за наполяганням імпера-
тора його родина після 1716 р. переїхала до
столиці імперії Делі. Раджу Каулу було по-
даровано маєток – джагір – з будинком, роз-
ташованим на березі каналу. Через це до
його імені додалося “Неру” (від нехер, тоб-
то – “канал”)” [Неру 1955, 9–10].

Неодноразово згадується про кашмірсь-
ких пандітів і у щоденнику англійського по-
сольства, автор якого називає їх разом з каш-
мірськими мусульманами головними актора-
ми місцевої сцени життя. Розповідаючи про
різні заняття брахманів, Беллью звертає ува-
гу на їхні зовнішні риси, за якими вони
різняться: “Пундіт або Батта, як називають
його магометанські брати, якщо не виріз-
няється гарними манерами і мовою, чи різни-
цею в одязі та заняттях, одразу ж буде по-
мітний завдяки нафарбованій плямі на сере-

Релігійна мозаїка Кашміру



1 9Східний світ №2 2002

дині чола – ознаці його релігійної чистоти”
[Кашмир 1877, 57]. Якщо у долині Кашміру
індуїстські пандіти вирізняються на тлі му-
сульманської більшості, то на півдні штату, у
регіоні Джамму переважає індуїстське насе-
лення. Цікавим є також те, що серед меш-
канців Джамму (згідно з останнім переписом,
який враховував кастову приналежність –
1931р.) майже 33% становили представники
вищих каст, у тому числі 10,7% – брахмани;
тоді як до середніх каст належало лише 6,7%,
а до низьких – 1% [Алаев 1993, 124].

Досить часто синонімом Джамму вва-
жають назву Дуггар – “земля догарів”, про-
те географічно ці території не повністю
співпадають, Дуггар входить також до
інших штатів Республіки Індія – Панджа-
бу та Хімачал-прадеш. Історія цього регіо-
ну нараховує багатотисячолітні традиції:
індійські історики вважають, що через ці
землі пролягав шлях стародавніх аріїв до
великої Гангської рівнини і саме тут вони
заснували одні з перших індійських посе-
лень. На користь цього свідчать і згадки у
ведичній літературі про річки та гірські
вершини Джамму [Sharma 1998, 191].
Джамму згадується й у пуранічній літера-
турі, зокрема, – Ніламат-пурані та Маркан-
дейя-пурані, та у “Махабгараті” під назвою
Мадра-деш; Бріхадараньяка-упанішада
містить згадки про народ Мадра. Так само
називає цей край Паніні, який розповідає
про річки Раві, Ченаб та Джелам та менші –
Деваку і Уджджх. Його повторюють Патан-
джалі і Калідаса, згадуючи про багаті вро-
жаї рису вздовж цих річок. Усі ці автори
згадують відомі гірські хребти; розповіда-
ють про соціально-політичний устрій
місцевого населення (як сангхи, тобто рес-
публіки, так і монархічні об’єднання).

На цій території залишилися пам’ятки
матеріальної культури часів давніх
індійських династій Маур’їв, Кушан та
Гуптів. Калхана у “Раджатарангіні” досить
детально розповідає про землі, які межують
з Кашміром, називаючи їх Дарв-Абхісар або
Такка-деш. Таким чином історична доля
Джамму з ведичних часів була міцно пов’я-
зана з долею інших північно-індійських те-
риторій. Нащадки деяких арійських племен
і досі мешкають тут, зокрема, підкаста брах-
манів–доггарів Бару, яку вважають нащадка-
ми ведичних аріїв [Sathe 1998, 189]. (Згідно
з Айтареєм та Каушітакі брахманам Бару був
автором гімну Рігведи). Цікаво, що санск-
ритські автори класичного періоду також
звертають увагу на те, що більшість місце-

вого населення була представниками вищої
варни брахманів, а санскрит широко вивчав-
ся і був дуже популярним серед населення
[Sathe 1998, 192].

Важко сказати, наскільки такий стан
речей зберігся за часів панування у
Північній Індії мусульманських володарів.
Однак Біруні, як вже зазначалося, неодно-
разово згадує, що Кашмір був місцем, де
шанували знання і разом з Варанасі називає
Кашмір “...головними місцями вивчення їх
наук” [Бируни 1995,176]. Він також згадує
деякі святі для індусів місця, що були попу-
лярними серед прочан в ті часи, зокрема,
розповідає про святилище богині Дурги: “У
внутрішньому Кашмірі, на відстані двох чи
трьох днів від столиці у напрямку гір Болор
(суч. Балті, або Малий Тібет) є капище ідола
з дерева під назвою “шарада”, яке дуже по-
пулярне серед прочан” [Бируни 1995, 135].

Відомо, що деякі з місцевих царів чи-
нили опір мусульманським завойовникам.
Так раджа Малдев захищав Джамму від
навали Тимура у 1398 р. Фактично, певна
ізоляція Джамму зберігалася аж до правлін-
ня могольського імператора Джахангіра,
проте й тоді влада Моголів була досить но-
мінальною. З початку XVIII ст. у Джамму
царювали раджі династії Догра, найвідомі-
шим з яких був раджа Ранджіт Дев (1730–
1780 рр.). Під час його правління Джамму
досяг найвищого розквіту. Пізніше ці землі
підпорядковувалися сікхським правителям,
аж поки знов не повернулися до місцевої
династії Догра, представники якої царюва-
ли тут до здобуття Індією незалежності від
англійського колоніального уряду.

Іслам з’явився в землях Кашміру досить
пізно, у XIII–XIV ст. На 1586 рік коли Кашмір
завоював імператор Акбар, мусульманство
тут вже було досить поширене. Майже два
століття потому в долині Кашміру панували
Великі Моголи, потім тут царювала афгансь-
ка династія Патанів. Позиції ісламу міцніша-
ли. Проте не слід забувати про особливості
кашмірського ісламу, оскільки це має прин-
ципове значення: у XIV ст. н. е. іслам прий-
шов до Кашміру з Персії і спочатку поши-
рювався переважно завдяки місіонерській
діяльності суфіїв. Більш того, досить спе-
цифічне (в межах ісламу) вчення суфіїв
зазнало величезного впливу місцевих зви-
чаїв, індуїстської традиції. Подібні процеси
виглядають цілком природньо з огляду на
схожість деяких настанов суфізму та індуї-
стського вчення бгакті, зокрема, заклик до
безпосереднього спілкування з Богом, пере-
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несення акцентів із зовнішнього культу на
внутрішній світ, особисту любов до Бога. В
свою чергу, це призвело до такого досить фе-
номенального явища у світлі як ісламської,
так і індуїстської традицій, як обожнювання
святих місць обох релігій. Відомо, що
кашмірські мусульмани з величезною пова-
гою ставилися до індуїстських святинь, а
деякі видатні проповідники суфії обожнюва-
лися також індусами. Так, відомий суфійсь-
кий шейх Нур-уд-дін, чия усипальниця у Ча-
рар-е-Шаріфі є одним з найпопулярніших
місць прощі в долині Кашміру, вшановуєть-
ся індусами Кашміру під іменем Нанд Ріші
[Jha 1999, 16].

В автобіографії Дж. Неру згадує про
те, що його родина, так само як інші
кашмірці, святкувала не лише індуїстські,
але й деякі мусульманські свята: “У нас та
в інших кашмірців були деякі особливі свя-
та, які ніколи на справляла більшість
індусів. Головним з них був Наороз – день
Нового року за Самватським календарем”
[Неру 1955, 17]. Розповідаючи про особли-
вості культури та побуту кашмірців, Неру
згадує й про такий цікавий факт, як вільне
спілкування чоловіків та жінок: “У
кашмірців була одна перевага перед багать-
ма іншими народами Індії, особливо на
півночі країни. В них ніколи не існувало
звичаю парда, тобто затвірництва жінок.
Коли вони познайомилися з цим звичаєм,
що панував на індійських рівнинах, то
сприйняли його лише частково, оскільки це
стосувалося їх відносин з іншими, не каш-
мірцями... На кашмірських святах і цере-
моніях чоловіки та жінки зустрічалися та
сиділи поруч, хоча жінки часто трималися
осторонь” [Неру 1955, 18].

Також слід зазначити, що в різних час-
тинах Кашміру мешкали представники
різних течій ісламу: в Джамму і Пунчі –
ортодоксальні сунніти, у Балтістані та
Гілгіті (тепер він входить ло Пакистану) –
шиїти, у Гунзі – ісмаїліти. На час здобуття
Індією незалежності 77% населення Каш-
міру були мусульманами, проте “...належа-
ли до трьох досить антагоністичних сект, і
дві третини віруючих сповідали синкретич-
ну релігію, поєднання традиційного ісла-
му з індуїстським вченням бгакті” [Jha
1999, 17]. Беллью у своєму щоденнику звер-
тає, у свою чергу, увагу на те, що етнічно
всі мусульмани Північної Індії поділяють-
ся також на три групи – арабів, патан та
моголів і сейків [Кашмир 1877, 303]. Роз-
повідаючи про перехід від Кашміру до по-

чатків Тибету, він звертає увагу на велику
кількість мусульман, що тут мешкала: “Ту-
земці цієї округи – мусульмани секти
шиїтів, за фізіономією схожі на татар...”
[Кашмир 1877, 84].

Особливою частиною сучасного шта-
ту Джамму і Кашмір є Ладакх. Ця земля,
що межує з Тибетом на сході і Пакиста-
ном на північному заході, розташована
між гірськими хребтами. До столиці Ла-
дакху міста Лех потрапляють завдяки ста-
рому караванному шляху з Шрінагара, що
з’єднує Кашмір, Ладакх і Тибет. Завдяки
географічному розташуванню Ладакх
завжди був важливим пунктом на шляху
пілігрімів та торговельних караванів.
Місцеве населення здебільшого склада-
ють монголоїдні бготи, або бготії. Тому
Біруні називає цю землю Бготешар –
“країна бготів”: “Бготешар – початок Ти-
бету. Там змінюється і мова, і зовнішній
вигляд людей...” [Бируни 1995, 199].

Такі зміни підкреслює і Беллью, який
залишив досить чітку характеристику
різних етнічних типів населення Кашміру:
“...Ми залишили (в долині) доброзичливий
народ, який своїми гарними рисами облич-
чя і міцною фігурою уособлював одну з
найчистіших форм поширеного типу кав-
казського племені аріян і зустріли інший
тип – що чітко втілює типовий характер
великої гілки монгольського древа – та-
тарський. З цією зміною ми перейшли від
одного говору до іншого – від аріянського
до туранського, і від сповідуючих одну ре-
лігію до інших, від мусульман до буд-
дистів” [Кашмир 1877, 79]. Якщо Каргіль
ще належить до мусульманських міст, то
далі від нього, на шляху до Заскару, вже
можна побачити культові споруди прихиль-
ників учення Сіддхартхи Гаутами.

Дійсно, найбільше Ладакх відомий
своїми буддійськими монастирями – гонпа,
які будувались протягом X–XVII ст. уздовж
караванних шляхів. Буддизм на цих землях
поширився ще на початку ІІ тисячоліття, а
з V–VI ст. він прийняв тут форму ваджра-
яни, або “алмазної колісниці”. Беллью у
своєму щоденнику вказує, що “...коли Фа
Сянь проходив цим шляхом, Ладакх... був
квітучим центром буддизму” [Кашмир
1877, 112]. Ваджраяна як напрямок буд-
дійського віровчення має багато спільного
з індуїстським тантризмом і формувала-
ся саме під його впливом. Пізніше буддизм
у Ладакху зазнав впливу тибетського ла-
маїзму, який поширився там завдяки про-
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повідницькій діяльності індійського ченця
VIII ст. Падмасамбхави.

Наприкінці XV ст. мусульмани
підійшли до західних кордонів Ладакху, а у
середині XVII ст. н. е. царство визнало про-
текторат Моголів, аби запобігти їх вторгнен-
ню. У 1834 р. раджа Джамму анексував Ла-
дакх, і відтоді історичні долі земель поєдна-
лися. Та хто б не був володарем цього суво-
рого краю, осередками духовного, культур-
ного життя Ладакху були саме буддійські
гонпа. Іноді вони виглядають як справжні
фортеці, що оберігають свої таємниці і тих,
хто їм прислуговує. Вони побудовані з
різних матеріалів (каменю, цегли, дерева),
проте з дотриманням спільного канону
щодо внутрішнього устрою: у монастирі
завжди є зала для зібрання ченців, храм,
книгосховище, друкарня та келії ченців.
Монастирські стіни мають чудові розпи-
си, які за буддійською традицією присвя-
чені різним втіленням Будди та зображу-
ють також боддгісаттв. Серед найбільш
відомих монастирських комплексів Ладак-
ху – Карші, Лех, Спітук, Ламаюру,
Пітітінг, Хеміс та Самі, заснований, за ле-
гендою, Падмасамбхавою.

Щоденник англійського посольства
містить описи декількох з вище згаданих
гонпа, зокрема, Хеміс: “Будівлі цього мо-
настиря займають значну площу і утворю-
ють маленьке місто... Ми підіймалися схо-
дами і на кожному повороті натикалися на
молитовне колесо... Іноді його повертала
рука поважного лами.., в іншому місці ко-
лесо крутилося під тонким струменем води,
а інколи воно було встановлене знизу біля
стіни, аби перехожі могли повернути
його...” [Кашмир, 110]. Відомо, що цей най-
більший у Ладакху монастир був заснова-
ний у XVII столітті. Він зберігає багато
предметів культового та художнього зна-
чення: іконопис танка, буддійські рукопи-
си, а також трон лами-настоятеля, який вва-
жається втіленням одного з будд. Дерев’яні,
у кашмірському стилі, галереї двох залів
для зібрання монастиря Хеміс прикрашені
скульптурою. Крім того, Хеміс відомий
своїми щорічними святами, які тут прохо-
дять у червні або липні. Їх прикрасою є ви-
конання спеціальних церемоніальних
танців, що розповідають про перемогу доб-
ра над злом.

Розповідаючи про загальний порядок
у монастирях, Беллью повідомляє: “...На-
стоятель призначається з Лхаси, всі інші
члени (общини) набираються у межах

країни, оскільки кожен другий син кож-
ної родини присвячується духовному ста-
ну...” Трохи далі автор згадує про те, що
серед бготів зберігається звичай поліандрії,
коли “...за звичаєм брати одного прізви-
ща беруть собі одну дружину, а діти прий-
мають ім’я та визнають за головного
старшого чоловіка”. Беллью досить зваж-
ливо сприйняв такий дивний для європей-
ця порядок: “Це запровадження духовно-
го стану, поєднанне з практикою багато-
мужія... приносить свою користь, і, мож-
ливо, за існуючих умов воно своїм поход-
женням завдячує потребам країни” [Каш-
мир 1877, 97–98].

Таким чином, земля Джамму і Кашмі-
ру є зайвим доказом на користь індійської
релігійної толерантності – однієї з визнач-
них цивілізаційних рис Індії. Недарма ма-
хатма Ганді називав Кашмір “золотим
взірцем” віротерпимості. Згадаємо також,
що під час страшного хаосу, кривавого пе-
реселення мусульман та індусів напередодні
поділу колишньої Британської Індії, в
Кашмірі панував спокій, а голова Мусуль-
манської Ліги Мухаммед Алі Джинна під
час візиту до Кашміру не зміг схилити на
свій бік значної частини місцевого населен-
ня. Проте, повертаючись до сучасного ста-
ну кашмірської проблеми, слід наголосити,
що саме релігійна строкатість Кашміру ста-
ла одним з чинників визначення його по-
дальшої долі під час створення на індійсько-
му субконтиненті незалежних держав.

Нагадаємо, що за планом Маунтбетте-
на, оголошеного 3 червня 1947р., колишню
Британську Індію під час отримання нею
незалежності було поділено за релігійною
ознакою на дві країни – мусульманську і
індуїстську, і 15 серпня 1947 року субкон-
тинет географічно було розбито на три час-
тини – Індію, Західний Пакистан і Східний
Пакистан, до того ж дві частини однієї на
той час держави – Пакистану – були відда-
лені одна від одної тисячами кілометрів.
Штучність такого розподілу була очевид-
ною, як і проблеми, які він викликав. І хоча
представники британської колоніальної ад-
міністрації намагалися формально надати
подіям демократичного відтінку, саме їхнє
втручання у внутрішні справи народів
індійського субконтиненту спричинило чис-
ленні проблеми: демографічні, політичні,
релігійні, економічні. Йдеться, зокрема, про
те, що напередодні остаточного створення
Індії та Пакистану як незалежних держав
правитель кожного індійського князівства
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(їх нараховувалось тоді 565) був ознайом-
лений з планом розділу і мав остаточно ви-
рішити, до якої країни приєднатися. Серед
чинників, що впливали на прийняття
рішень, величезну роль відігравали пере-
дусім географічне розташування і віроспо-
відання основної частини населення.

Вже згадувалося, що Кашмір є цент-
ром, серцем Азії, і саме через його тери-
торію протягом багатьох століть проля-
гали шляхи, які пов’язували Індію з інши-
ми частинами Азії. Певна річ, Індія, за
словами Дж. Неру, “…була зацікавлена в
тому, яке рішення буде прийнята штатом.
Проте, ми не чинили жодного тиску при-
єднанню до Індії, оскільки усвідомлюва-
ли, що Кашмір опинився у складній си-
туації” [Nehru 1998, 275]. Складність по-
лягала в тому, що Кашмір історично тісно
пов’язаний з іншими землями Індії, гео-
графічно був однаково близький до обох
постколоніальних держав, мав тісні еко-
номічні стосунки з ними. І хоча населен-
ня штату було переважно мусульмансь-
ким, тут, як вже зазначалося, протягом
століть жили у злагоді й представники
інших релігій – індуїзму, буддизму,
сікхізму та християнства. Таким чином,
на відміну від інших правителів, останній
магараджа Кашміру Харі Сінгх ніяк не
наважувався прийняти остаточне рішен-
ня. У своїй офіційній заяві він зазначав:
”Мені потрібний час, аби вирішити, до
якого з домініонів приєднатися, чи, мож-
ливо, було б краще як для обох доміні-
онів, так і для мого штату, аби він зали-
шився незалежним і, звичайно, підтриму-
вав теплі та дружні стосунки з обома дер-
жавами” [Vaishnavi 1998, 319].

Пройшов місяць, другий, і Пакистан
почав тиснути на Кашмір, який спочатку
вилився в економічні санкції. Приводом для
подібних дій стало те, що більшість насе-
лення штату складали мусульмани. Пакис-
тан був створений саме як ісламська держа-
ва (на відміну від Індії, де більш ніж 80%
населення складають індуїсти, проте тут
було проведено секулярізацію), і тому волів
би бачити Кашмір у своєму складі, претен-
дуючи на “захист” мусульман штату.

Індія не визнавала тоді і не визнає те-
пер створення двох націй за релігійною оз-
накою, справедливо вказуючи на те, що
тільки з цієї причини Пакистан міг би пре-
тендувати не лише на Кашмір, а й на тери-
торії інших мусульманських держав, на-
приклад, Афганістану. До того ж, мали бути

враховані інтереси всіх вищезгаданих ре-
лігійних общин штату. Саме М.А. Джинна,
фундатор Пакистану, був активним при-
хильником ідеї створення двох націй за ре-
лігійною ознакою, і тому після 15 серпня
1947 року активно наполягав на приєднанні
Кашміру до ісламської держави.

18 жовтня 1947 року уряд Кашміру
офіційно висловив скаргу на адресу Па-
кистанського уряду, звинувативши ос-
танній у ворожих діях та пропаганді,
після чого пройшли короткі переговори
між представниками Пакистану та Каш-
міру. А вже 22 жовтня на територію шта-
ту вдерлися збройні формування, які за
чотири дні просунулися на відстань
35 миль у південно-східному напрямку і
досягли міста Барамулла, останнього на
прямому шляху до Шрінагара, столиці
штату. За таких обставин магараджа Каш-
міру звернувся по допомогу до Індії, ро-
зуміючи, що її буде надано лише в разі
приєднання штату до Індійського доміні-
ону. 26 жовтня індійський уряд проінфор-
мував прем’єр-міністрів Великої Британії
та Пакистану про намір надати Кашміру
свою термінову допомогу, зважаючи на
відповідне прохання магараджі Кашміру.
27 жовтня частини індійських збройних
сил вступили до Кашміру. 2 листопада
Прем’єр-міністр Індії Дж. Неру виголо-
сив промову в Парламенті про цілковиту
згоду на приєднання Кашміру до Респуб-
ліки Індія. Індійська сторона одразу по-
ставила питання про повернення незакон-
но захопленої Пакистаном території шта-
ту та виведення всіх пакистанських
військових частин.

Внаслідок першого військового
зіткнення 1948 року 2/3 території штату
Джамму і Кашмір залишилися у складі
Індійської республіки, а 1/3 була окупова-
на Пакистаном. Відтоді проблема Кашмі-
ру залишається найбільш болючою в індо-
пакистанських протиріччях. Саме через
неспроможність домовитися з цього пи-
тання між Індією та Пакистаном чотири
рази відбувалися відкриті воєнні дії (1948,
1965, 1971 та 1999 рр.) На початку 2002 р.
весь світ знов став свідком чергового по-
силення напруги у районі Кашміру. Доку-
ментально-правова база, створена за цей
час (резолюції Ради безпеки ООН,
Сімльська угода, Ташкентська та Лахорсь-
ка декларації), також не в змозі запобігти
продовженню конфронтації. Дві країни
зайняли принципово різні позиції щодо
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можливих шляхів вирішення Кашмірської
проблеми. Індія вважає двосторонній діа-
лог єдиним конструктивним методом, Па-
кистан натомість закликає до проведення
референдуму в штаті та стверджує не-
обхідність звернення по допомогу в
міжнародні організації.

Отже, конфлікт триває. Щороку в шта-
тах Джамму і Кашмір гине понад 200 осіб з
обох сторін – індійських збройних сил та
мусульманських бойовиків. За офіційними
даними за роки конфлікту до 1995 р. близь-
ко 300 тис. мешканців долини Кашміру на-
були статусу біженців. Дещо змінилася ре-
лігійна ситуація: якщо у 1931 році доля му-
сульманів штату складала 77,2%, то у 1981 р.
вона зменшилася до 64,2%. Сталося це на-
самперед за рахунок того, що найбільший
мусульманський район штату Гілгіт (98,4%
населення складають прихильники ісламу)
був окупований Пакистаном і залишається
у його складі [Алаев 1993, 128]. Якщо
більшість мусульманського населення шта-
ту досить прихильно ставиться до ідеї са-
мовизначення, то індуси Джамму, так само,
як буддисти Ладакху вкрай занепокоєні си-
туацією, що склалася.

Таким чином, одна з головних при-
чин складних відносин між Індією та
Пакистаном залишається незмінною вже
протягом п’ятьох десятиліть. У розв’я-
занні конфліктної ситуації зацікавлені не
лише ці дві держави, а й найближчі сусі-

ди в Азії; так само весь світ зацікавле-
ний у збереженні миру в регіоні. Індія
протягом останніх років пішла на деякі
поступки, оскільки фактично погодила-
ся із визнанням лінії контролю за держав-
ним кордоном між двома країнами. Про-
те Пакистан продовжує пропагувати ідею
самовизначення штату і не бажає відмов-
лятися від військової присутності в
Кашмірі. Крім того, розв’язання всіх
інших проблем у двосторонніх відноси-
нах з Делі в Ісламабаді ставлять у пряму
залежність від вирішення ситуації навко-
ло Кашміру. Таким чином, за прогнозом
російського індолога А.  Куценкова,
“…судячи з того, яка склалася ситуація
на сьогодні, залишається мало сподівань
на те, що ХХІ століття відкриє нову сто-
рінку в історії субконтиненту” [Куценков
1999, 11]. Віднедавна події у Кашмірі роз-
глядаються (передусім індійською сторо-
ною) крізь призму світової боротьби з те-
роризмом. Індія постійно звинувачує Па-
кистан у сприянні діяльності терористів
на території Кашміру, натомість Пакис-
тан відхиляє такі звинувачення і на весь
світ заявляє про бажання боротися з будь-
якими проявами терору. Тим часом зем-
ля Кашміру, прославлена багатьма поета-
ми різних сторіч, які були прихильника-
ми різних релігійних вчень, залишається
однією з “гарячих” точок планети і все
менше нагадує колишній “рай на землі”.
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В Османській імперії основою тради-
ційної ідеології була впевненість у релігій-
ному універсалізмі, а критерієм самоіден-
тифікації турецького населення – прина-
лежність до послідовників Мухаммеда і
підданство дому Османа. Водночас, з про-
цесом модернізації імперії з середини
ХІХ ст. у традиційне османське суспільство
проникають і ідеї нації. Які наслідки вторг-
нення цього західного явища у світ ісла-
му? Яка його роль у процесі модернізації
традиційних ісламських суспільств? Які
його плюси і мінуси та майбутнє як ідео-
логії в Туреччині? Для розуміння цих ак-
туальних сьогодні проблем доцільно повер-
нутися до історії питання.

Всі історики погоджуються з тим, що
батьківщиною націоналізму є Європа. “Епо-
ху націоналізму” відкрила Французька ре-
волюція, в ході якої було створено історич-
ний зразок національної держави, який, пев-
ною мірою, став прикладом для наслідуван-
ня. Протягом наступного ХІХ ст., ідея нації
як суб’єкта влади та носія суверенітету заз-
нала подальшого розвитку, націоналізм став
всесвітньо-історичним явищем і сформував-
ся в ідеологію. Помітний вклад у формуван-
ня ідеології націоналізму вніс видатний
німецький філософ Йоган Готліб Фіхте
(1762–1814), творець концепцій колективної
національної свідомості, “органічної держа-
ви” і призначення окремих націй. Німецька
“органічна” версія націоналізму, яка базуєть-
ся на трьох головних засадах: природному
поділі світу на унікальні органічні нації або
культурні групи, можливості національної
самореалізації шляхом політичної бороть-
би та підпорядкуванні волі особистості інте-
ресам органічної держави [Касьянов 1999,
230–231], набула поширення не лише в
самій Німеччині ХІХ ст., а й серед багатьох
християнських національних меншин Ос-
манської імперії, що не могло залишитися
поза увагою османських інтелектуалів. Про-
те, на відміну від християн імперії, процес
становлення національної ідеології у влас-
не турок був вторинним і відбувався значно
повільніше [Фадеева 2001, 20].

На сьогодні існують різноманітні
аналітичні структури та хронології істо-
ріогенезу націоналізму, жодна з яких не
може претендувати на універсальність.

ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ
ІДЕОЛОГІЇ ТУРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Причиною цьому є багатоаспектність на-
ціоналізму, його залежність від конкрет-
но-історичних умов. Щодо формування
турецького націоналізму як ідеологічно-
го явища на аналітичному рівні ми про-
понуємо вирізнити 5 основних етапів
його історіогенезу.

1. Етап структурної кризи та кри-
зи ідентичності. У першій половині
ХІХ ст. в Османській імперії спостері-
галися всі ознаки структурної кризи
(термін ввела Л. Грінфелд). Це епоха
“Танзимату” з усіма її суспільно-політич-
ними трансформаціями. Структурні
зміни призводять до кризи традиційної
ідентичності, яка, за визначенням Е. Смі-
та, є результатом виклику, кинутого тра-
диційній релігії і суспільству “науковою
державою” та західними революціями [Ка-
сьянов 1999, 225]. Цю кризу найгостріше
відчувають ті, хто має справу з раціо-
нальною науковою думкою і діяльністю.
Тому цей виклик спонукав багатьох інте-
лектуалів імперії відкривати альтерна-
тивні принципи і концепції. З’являється
доктрина османізму і, згодом, панісла-
мізму.

2. Культурницький етап. Внаслідок
вказаних процесів у другій половині
ХІХ ст. в Османській імперії розгортаєть-
ся культурницький етап формування ту-
рецької національної ідеї, за хронологією
М. Гроха – період “наукового зацікавлен-
ня”. В цей час формується лінгвістичне,
історичне, соціально-психологічне підґрун-
тя до національного відродження. Поши-
ренню розуміння турецької ідентичності в
цей час сприяла низка факторів, передусім:

1) розвиток і розповсюдження ідей на-
ціоналізму серед християнських народів
Османської імперії, їх небажання прийня-
ти концепцію османізму;

2) успіхи національних рухів у Німеч-
чині й Італії, які призвели до створення там
національних держав;

3) поширення національних прагнень
серед мусульман-турків імперії, що
свідчило про безперспективність політи-
ки панісламізму;

4) хвиля тюркомовних емігрантів з
Росії, які прагнули політизувати само-
свідомість турків;
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5) прямі контакти турків з країнами
Європи, їх знайомство з європейською пол-
ітикою і філософією.

Довготривалий процес становлення
національної ідеології розпочався в сере-
довищі освічених турків – офіцерської
верхівки, частини вищої бюрократії і інте-
лігенції. Розробка концепції турецького
націоналізму розпочалася з боротьби за
оновлення турецької мови, звільнення її
від арабо-перських лексичних і синтаксич-
них запозичень. Решід-паша, Алі-паша,
Фуад-паша – відомі державні діячі Тан-
зимату, багато працювали над мовою офі-
ційних документів, прагнучи її спрощен-
ня. Представники “Нових Османів” –
організованої групи османської інтелі-
генції, які прагнули поєднати вимоги мо-
дернізації з догмами Ісламу – Намик Ке-
маль, Ібрагім Шінасі, Алі Суаві багато пи-
сали про тюрок Середньої Азії і Османсь-
кої імперії. Зокрема, Алі Суаві, за свідчен-
ням Ісмаіла Хамі Данишменда, вважав, що
тюрки відносяться до найдавнішої і вищої
раси на землі, а їхня мова є найбагатшою
і найдосконалішою з усіх мов світу [Фадее-
ва 2001, 22–23]. Саме він висловився за те,
щоб ісламські догми були викладені ту-
рецькою мовою, якою мало б вестися і
навчання в школах.

Члени “Товариства нових османів” та-
кож ввели у вжиток поняття “батьківщи-
на” (“ватан”), що, на думку англійського
дослідника Поултона, вже мало націонал-
істичне забарвлення [Poulton 1997, 56].
Однак “нові османи” ще не акцентували
увагу на розбіжностях між турком і му-
сульманином іншого етносу. До кінця
ХІХ ст. словосполучення  “бути турком”
у сучасному його значенні було далеким
від представників османських правлячих
кіл, які називали себе османами (“осман-
ли”). Слово “турок” частіше використову-
валося в значенні “неосвідчений селянин”
[Poulton 1997, 43].

Звичайно, у нас немає підстав гово-
рити про піднесення в другій половині
ХІХ ст. турецького націоналізму. Наприк-
лад, Намик Кемаль зазначав, що релігійні
і національні почуття всіх народів імперії
мають бути підпорядковані найвищим іде-
алам османського патріотизму [Berkes
1964, 221–222]. Отже, представники елі-
ти були все ще заклопотані імперськими
ілюзіями. Ми можемо лише говорити про
існування в другій половині ХІХ ст. “про-
націоналістичних течій”, які, проте, не

мали ані політичного, ані націоналістич-
ного вираження, а відображали ріст усві-
домлення етнічної спільності, приналеж-
ності [Kayalı 1997, 10].

3. Політичний етап. Незважаючи на
Абдулхамідівську реакцію, на початку
ХХ ст. турецький націоналізм зазнав по-
дальшого розвитку. За хронологією Гро-
ха, це – період “патріотичної агітації”, час
формування “національної свідомості”. В
цей період поняття “батьківщина” з роман-
тичного і відстороненого перетворюється
на цілком реальне. Відносно турків воно
почало асоціюватися виключно з Анато-
лією, отримавши таким чином конкретні
географічні рамки [Poulton 1997, 64]. Та-
кож у цей час наукові дослідження транс-
формуються в ідеологічні конструкції, що
поширюються серед освічених верств і
сприяють їхній націоналізації. З’являють-
ся доктрини тюркізму і пантюркізму. Але
в Османській імперії цей процес поширив-
ся лише на вузькі кола інтелігенції, а домі-
нувати продовжували імперські ілюзії та
прагнення політичних діячів зберегти
імперію.

Значний ідейний вклад у розвиток ту-
рецького націоналізму в цей час зробили
іммігранти з Російської імперії.  Серед них
слід особливо виділити Юсуфа Акчуру
(1876–1935). У 1904 році в Каїрі (Єгипет)
в газеті “Тюрк” (номери 24–34) він надру-
кував свою статтю “Три типи політики”,
яка фактично стала маніфестом турецько-
го націоналізму.

У своїй роботі Акчура розглядає три
доктрини: османізм, ісламізм і турецький
націоналізм. Османізм, на думку Акчури,
став наслідком наслідування французької
моделі націоналізму, яка базувалася швид-
ше на принципі совісті, ніж етнічної при-
належності. Падіння Наполеона і Фран-
цузької імперії у 1870–1871 рр., на його
думку, символізувало перемогу німецької
інтерпретації національності як прийнят-
тя етнічної приналежності за базис націо-
нальності, що згідно з Акчурою є ближчим
до дійсності.

Як зазначає Акчура, ілюзія створен-
ня османської єдиної нації щезла разом з
Французькою імперією. Після цього з’я-
вилася політика панісламізму, прибічни-
ки якої вважали за можливе помістити
усіх мусульман у форму єдиної нації. З
цією політикою Османська імперія відно-
вила форму теократичної держави, від
якої вона прагнула відмовитися в період

П.А. Варбанець



2 6 Східний світ №2 2002

“Танзимату”. Але це лише викликало по-
силення вже існуючої ворожнечі, яка по-
ходила від розмаїття етнічних приналеж-
ностей і релігій, що нарешті призвело до
збільшення повстань в імперії та поси-
лення ворожого ставлення Європи до
турків.

У своїй статті Акчура доводить, що
найкращою доктриною для Османської
імперії є політика тюркізму. Він зазна-
чає, що ідея турецького націоналізму ос-
нованого на етнічній приналежності,
зовсім молода, і досі ніде не застосову-
валася. Інтерес до неї наукових кіл Стам-
булу на початку ХХ ст., на його думку,
був викликаний, передусім, покращен-
ням відносин з німцями, знайомством ту-
рецької молоді з працями німецьких ав-
торів. Користь від політики націоналізму
Акчура зводить до наступного: усі тюр-
ки імперії будуть об’єднанні згідно з
їхніми етнічними і релігійними зобов’я-
заннями, як і інші нетурецькі мусуль-
манські групи імперії, які повинні бути
асимільовані.  Ця політика об’єднає всіх
тюрок Азії і Східної Європи, внаслідок
чого буде створене велике єдине націо-
нальне політичне утворення. У цій ве-
ликій національній державі османське
суспільство, як найбільш прогресивне,
відіграватиме важливу роль. Іслам він
вважав важливим фактором у реалізації
турецької єдності, але, на думку Акчу-
ри, він має зазнати змін, модернізувати-
ся. Іслам повинен допустити існування
національностей всередині себе, так, як
це зробило християнство, зазначає він.
Цей процес Акчура вважав незворотнім
[Akçura 1992].

Фактично, Акчура закликав турок
імперії визнати їхні національні праг-
нення, забути те, що вони є османцями і
прийняти політику турецького націоналіз-
му. На той час ці ідеї були революційними
і їх проігнорували. Погляди Акчури ляг-
ли в основу доктрини пантюркізму, за
якою національна приналежність бачи-
лася не турецькою, а загальнотюрксь-
кою. Концепція пантюркізму розробля-
лася не лише в Османській імперії, а й
татарськими інтелектуалами Російської
імперії. Зокрема, Ісмаїл Гаспринський
ще на початку 80-х років ХІХ ст. вису-
нув ідею єдиного організму, який міг би
об’єднати тюрко-татарські народи Ос-
манської імперії і Євразії [Аветисян
1997, 130].

Наступним важливим періодом у роз-
витку ідей турецького націоналізму став
проміжок часу турецької історії від віднов-
лення конституції у 1908 р. до 1918 р., який
в історичній літературі отримав назву епо-
хи младотурків. Саме в цей час османське
суспільство почало вільно обговорювати
ідеї, які до цього протягом 30 років були
предметом дискусії переважно у колах
вигнанців у Європі та Єгипті. В ці роки
найбільш помітними пропагандистами ту-
рецького націоналізму були младотурецькі
інтелектуали: Зія Гьокалп, Мехмед Емін,
Халіде Едіб, Мехмед Фуад, Ахмед Хікмет,
Акчура-оглу Юсуф, Ага-оглу Ахмед і інші.
Вони користувалися прямою підтримкою
младотурецького уряду і мали у власному
розпорядженні впливові друковані видан-
ня [Гасанова 1968, 28].

Поступово їхніми зусиллями окрес-
люється друга концепція турецького націо-
налізму – доктрина тюркізму, найбільш яс-
кравим представником якої був Зія Гьо-
калп. Правда, на перших порах він ще
розумів тюркізм не як ідеологію турок,
а значно ширше, що давало можливість
його ідейним противникам вважати його
пантюркістом [Фадеева 2001, 45]. Вста-
новленню чіткої границі між тюркізмом
і пантюркізмом заважає ряд обставин:
обидві тенденції висувалися одночасно
і нерідко тими ж самими людьми. Склад-
нощі викликає і двозначність слова
“тюрк”, яке в турецькій мові означає два
етноніми: “турок” і “тюрок”. І все ж, між
двома концепціями є суттєва різниця. Як
слушно зауважує Беркес Ніязі, різниця
між тюркізмом і пантюркізмом полягає
у розумінні національності. Пантюркісти
віддають перевагу расовій специфічності
конкретної етнічної групи, водночас для
тюркістів національність уособлює, пе-
редусім, культурну ідентичність соціу-
му [Berkes 1964, 344].

Концепцію тюркізму Зія Гьокалп виклав
у працях “Основи тюркізму”, “Турецький
Націоналізм і Західна Цивілізація” та ін. За
ним тюркізм є національним пріоритетом,
ідеалом його країни. Тюркізм він визначає
як світський націоналістичний рух метою
якого є оновлення та культурне піднесення
суспільства [Фадеева 2001, 65]. До першо-
чергових завдань тюркізму Гьокалп відносив
створення і розвиток національної культури:
мови, літератури, мистецтва. У практичній
сфері до тогочасних функцій тюркізму, згідно
з Гьокалпом, також входила розробка націо-
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нального законодавства, сприяння формуван-
ню громадянської моралі, націоналізація
релігії та її очищення від політики тощо.

Тюркізм не є партією політичного руху,
пояснював Гьокалп, це науковий, філо-
софський і літературний рух. Тому тюркі-
сти далекі від того, щоб вступити в політич-
ну боротьбу в якості політичної партії, і не
збираються робити це у майбутньому, пи-
сав він [Gökalp 1959, 305].

Турецький філософ неодноразово
підкреслював необхідність прийняття євро-
пейської цивілізації, але без шкоди для на-
ціональної культури. Завдання тюркізму він
вбачав у пошуку в турецькій культурі еле-
ментів, властивих народу в цілому, а не
окремим його станам, та інтеграції їх у за-
хідну цивілізацію у всій їхній сукупності й
у найбільш життєздатній формі.

Не зважаючи на всі ці націоналістичні
теоретичні побудови, младотурки як політич-
на сила залишилися прибічниками ос-
манських і ісламських політичних ідеалів
[Кayalі 1997, 210]. У перші роки свого прав-
ління вони віддавали перевагу світському
османізму, оскільки розуміли, що у бо-
ротьбі з султанським режимом їм не обійти-
ся без підтримки інших народів імперії. З
іншого боку, вони все-таки сподівалися зу-
пинити розпад імперії. Однак, надалі, під
впливом зовнішньополітичних невдач
(втрата Лівії і балканських територій) і ро-
сту опозиційних настроїв в арабських про-
вінціях, вони перенесли основний акцент на
релігійні мотиви. Іслам, як зазначає дослід-
ник Х. Каяли, став наріжним каменем над-
національної ідеології османізму, коли ре-
лігія надавала новий зміст гомогенності і
солідарності [Кayali 1997, 15].

Зі вступом у Першу світову війну існу-
юча ідеологічна концепція младотурків по-
повнилася і пантюркістськими ідеями –
прийшов час втілення в життя “національ-
ного ідеалу”, який був опублікований Цент-
ральним комітетом партії “Іттіхат ве Те-
раккі” (“Єднання і прогрес”) 12 листопада
1914 р. в циркулярному листі до своїх місце-
вих організацій: “Національний ідеал нашо-
го народу і нашої країни вимагає від нас зни-
щення московського ворога, щоб тим самим
досягти природних кордонів, які охоплять і
об’єднають усіх наших родичів. Наші
релігійні почуття спонукають нас звільни-
ти світ ісламу від панування невірних” [Аве-
тисян 1997, 133].

І все ж, у роки першої світової війни
широкі верстви населення ще залишали-

ся байдужими до національної ідеї. Ситу-
ація кардинально змінилася лише з пораз-
кою Османської імперії у війні та з роз-
гортанням в Анатолії національно-виз-
вольного руху.  Важливе значення мало і
арабське повстання шерифа Мекки Хусей-
на, яке переконало турецьких політичних
діячів у тому, що подальша боротьба за
збереження багатонаціональної імперії є
марною.

4. Стадія масового національного
руху (1918–1923), який призвів до незалеж-
ності нації. Поразка Османської імперії у
війні та окупація Анатолії інтервентами
призвели до повного краху старих держав-
них ідеологій і виступили каталізатором
національно-визвольного руху. Становище
турецького народу в цей період було над-
звичайно складним: національні і релігійні
меншини вимагали надання їм в Анатолії
земель для створення там своїх незалеж-
них держав, а імперський уряд не мав нія-
кого плану звільнення країни [Шахилиер
1998, 109]. За таких обставин популярний
у народі генерал Мустафа Кемаль робить
турецький націоналізм, який залишився
єдиною життєздатною ідеологією, духов-
но-ідеологічним інструментом боротьби за
незалежність. Він відмовляється від
імперських пантюркистських і панісламісь-
ких амбіцій на користь принципу етнічної
консолідації суспільства Турецької Респуб-
ліки. За словами проф. Ісмета Гірітлі, Мус-
тафа Кемаль “зберіг тюркізм-націоналізм,
який дістався йому від младотурок,  від
крайнощів панісламізму і пантуранізму,
тому ми сьогодні йменуємо його націоналіз-
мом Ататюрка” [Киреев 1996, 147–148].

У цей час під впливом національно-
визвольної війни широкі кола османсь-
ких інтелектуалів, незалежно від їх ко-
лишніх ідеологічних уподобань, швид-
ко переходять на платформу турецького
націоналізму. Зокрема, Тунали Хімлі,
колишній палкий прибічник концепції
османізму, який турецький націоналізм
вважав загрозою для імперії, на засідан-
нях Великої Національної Асамблеї в
перші роки існування Турецької респуб-
ліки принципово відмовлявся розуміти
“гібридну” османську мову, вимагаючи
перекладу законопроектів турецькою
мовою [Karaman 1997]. Саме в цей час
визнані лідери турецького націоналізму
– Зія Гьокалп і Юсуф Акчура, які часто
суперечили один одному, приходять до
згоди: “нація має бути базисом держави”

П.А. Варбанець
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[Güvenç 1997–1998]. Вже у 1917 році Зія
Гьокалп декларував: “Моя країна – Туреч-
чина, моя нація – тюркська” [Турция
2001, 36].

5. Ідеологічна стадія (сучасний
етап). У цей період націоналізм перетво-
рюється на штучну конструкцію, коли
суб’єктивні прагнення починають сприй-
матися як об’єктивна реальність  На цьо-
му етапі, як вважає А. Гастоні, турбота
про буття нації, про єдність національ-
ної території, переживання щодо майбут-
нього стають складовими ідеології, яка
стає предметом цілеспрямованої пропа-
ганди [Касьянов 1999, 215]. На цій стадії
ми виділяємо кемалістську (20 – поч. 80-
х рр.) і посткемалістську (з середини 80-
х рр.) ідеології турецького націоналізму.

Кемалістська світська ідеологія ту-
рецького націоналізму. Зі створенням
Турецької республіки турецький націо-
налізм став одним із компонентів держав-
ної ідеології кемалізму, яка встановлю-
вала, що все населення країни являє одну
націю – націю турок, а кордони Туреччи-
ни, визначені Лозаннським договором, є
непорушними [Киреев 2000, 81]. Основи
турецької нації Мустафа Кемаль зводив
до наступних факторів: політична
спільність, спільна мова, територія, родовід,
історія, мораль [Poulton 1997, 97–100].
Релігії в цій теоретичній побудові місця
не знайшлося.

20–30-і рр. стали часом розквіту кла-
сичного світського варіанту турецького
націоналізму. Під пильним оком Ататюр-
ка влада стежила, щоб навіть крайні на-
ціоналісти погоджували поняття націона-
лізму з прийнятою раніше “Національною
обітницею” турків, у якій рамки націона-
лізму обмежувалися державними кордона-
ми Туреччини. Це сприяло швидкій кон-
солідації турецьких громадян на націо-
нальних засадах, росту їхньої національ-
ної самосвідомості. Оголосивши себе
світською державою, орієнтуючись на
європейський рівень духовного розвитку,
Туреччина створила власну систему націо-
нальної освіти, культури, мови, ідеології
– через правлячу партію – НРП, народні
будинки, культурні осередки, і т. д. [Тур-
ция 2001, 43].

Інтерпретація історії Туреччини ста-
ла важливим інструментом пропаганди
націоналістичних поглядів і вкорінення
їх у свідомості громадян. Наприкінці 20-х –
на початку 30-х років з’явилися перші

примірники підручників з історії вітчиз-
ни для середніх шкіл, в яких особлива
увага надавалася доісламському періоду.
Тюрки оголошувалися творцями великих
цивілізацій Центральної Азії, а османсь-
ка фаза була представлена як часи спаду,
результат нетурецького впливу. Важливе
місце зайняла і реформа мови, проведе-
на у 1928 р. З 1 січня 1929 року викорис-
тання арабських букв було оголошено не-
законним, а незгідних з цим чиновників
могли навіть вислати з країни.

Посткемалістська ісламська ідео-
логія турецького націоналізму. Як вже
зазначалося, з класичної кемалістської
ідеології націоналізму було викреслено
один важливий компонент – іслам. Ідео-
логія націоналізму традиційно опираєть-
ся на секулярну ідеологію, оскільки у на-
ціональній державі пріоритетною стає
нація, а не релігійна громада. В цьому
значенні націоналізм є необхідним чин-
ником модернізації  традиційних
ісламських суспільств Сходу. Але, незва-
жаючи на прагнення кемалістів обмежи-
ти сферу релігійного впливу приватним
життям громадян, на практиці це вдало-
ся здійснити лише у великих містах.
Сільське населення продовжувало орієн-
туватися на традиційні ісламські наста-
нови. І наприкінці 60-х років турецькі
праві радикали змінюють свої погляди
на іслам, оголосивши ісламізм не-
від’ємною частиною турецького націо-
налізму. У 80-х роках турецькі націона-
лісти вже підкреслюють, що їхня ідео-
логія побудована на принципах союзу
націоналізму та ісламу. Як наслідок, з
середини 80-х рр. новою ідеологією
країни стає концепція турецько-ісламсь-
кого синтезу. Цей термін, розроблений
І. Кафесоглу в 70-х роках, був прийня-
тий на озброєння як ідеологема на дода-
ток до кемалізму за ініціативи Вищої
Ради культури, мови й історії ім. Ата-
тюрка, що у 80-х р. стала впливовим ідео-
логічним конституційним органом при
уряді.

Ця Вища рада на своєму засіданні 20
червня 1986 р. “схвалила доповідь на пред-
мет прийняття всією нацією поняття куль-
тури, що складає основу турецько-ісламсь-
кого синтезу”. В документі підкреслювало-
ся, що “джерелами національної культури
Туреччини є і тюркська і ісламська культу-
ри. Частково вони синтезувалися в Анатолії
при сельджуках і остаточно при османах.

До питання генезису ідеології турецького націоналізму
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Однак, синтез не призвів до розчинення і
зникнення одної в іншій, кожна з них була
продовжена в іншій, зміцнюючи її, у ре-
зультаті чого виник синтез... Сьогоднішнє
покоління має справу з культурною спад-
щиною, заснованою на трьох тенденціях –
тюркізмі, ісламізмі і вестернизації” [Кире-
ев 2000, 82]. Ідея синтезу показала свою
життєздатність у 90-х роках ХХ ст., коли в
Туреччині світська політична еліта та ле-
галізовані релігійні ордени створили
спільну коаліцію. Тоді, у 1994 р., це була
перша спроба з боку світських кіл знайти
серед ісламістів для себе союзників з ме-
тою протистояння партії “Рефах” [Киреев
1999, 53–54].

В цілому, кемалізм, у тому вигляді, в
якому він сформувався в 20-х рр. минулого
століття як національна ідеологія і політич-
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на практика, можна кваліфікувати як само-
бутній феномен, відокремлений від поперед-
ньої турецької культурно-політичної тра-
диції дискфаліфікацією ісламської складо-
вої. Напевне, саме ця особливість кемаліз-
му сприяла його реальному втіленню в жит-
тя швидше у вигляді державно-адміністра-
тивної політичної доктрини, ніж домінуючої
соціально-політичної ідеї. Ось чому з 60-х рр.
політична сфера життя турецького суспіль-
ства стала активно відновлювати позиції
ісламу як базового духовного компоненту
турецького соціуму, з початку в ідеологіях
партій радикального тлумачення. Згодом, у
80-х роках ісламський компонент був “реа-
білітований” і в рамках кемалістської докт-
рини на рівні державної ідеології, чим, як
здається, було подолано прірву між держа-
вою і суспільством.

П.А. Варбанець
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Взаємовідносини центру з регіонами
в період виникнення і становлення про-
тодержави і перших держав у Китаї
складають важливий елемент їх харак-
теристики. Модель відносин між цент-
ром і регіонами та територіально-адм-
іністративний устрій, що склалися в
древньому Китаї, мали вплив на форму-
вання територіально-адміністративно-
го устрою в усі наступні історичні пері-
оди.

Протодержави:
перші ознаки регіональних структур

Перші паростки централізованої адмі-
ністрації типу “центр – регіони” з’явили-
ся вже у процесі соціально-політичної
трансформації китайського суспільства від
перших общин землеробів неоліту до
ранніх понадобщинних політичних струк-
тур бронзового віку. Це відбувалося в про-
цесі формування в Китаї переддержавних
утворень, зростання соціальної нерівності
[Чжоу Гучен 1988, 18, 33].

Археологічні дослідження ХХ століт-
тя в Ерліган та Ерлітоу (сучасна провінція
Хенань) довели факт існування в період Ся
центру китайської переддержави в Ерлітоу,
навколо якої було розташовано багато
дрібних переддержавних утворень, по суті
перших адміністративно-територіальних
одиниць першого порядку. Приблизно та-
кого ж типу протодержави можливо існу-
вали і в районі Паньлунчен (нині провінція
Хубей) та Учен (теперішня провінція Цзян-
су) [Пей Веньчжун 1987, 28, 92].

Новітні археологічні дані дають
підстави для висновку про існування те-
риторіально структурованого суспільства,
яке вже було знайоме з ранніми формами
протодержави [Васильев 1995, 163–169].

В умовах, коли виробничі сили брон-
зового віку у Китаї були нерозвинені, за-
соби виробництва примітивні, площа дер-

ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ

У ДРЕВНЬОМУ КИТАЇ

жави обмежена басейном середньої течії
р. Хуанхе, давньокитайський етнос на той
час мав підкреслено автохтонний характер.

Етнічна самосвідомість древніх ки-
тайців мала чималий вплив на механізм за-
позичення культурних досягнень їх сусідів.
Етнічна самосвідомість одним з основних
компонентів мала уявлення про проти-
лежність понять “ми” та “варвари” [Кроль
1973, 13, 30]

Матеріальна культура китайців також
мала характерні особливості, що тривалий
час відрізняли їх від варварів. Таким чином,
виникали відносини “центр-периферія”,
але вже у площині “своє-іноземне”. Та й
сама династія Ся виникла зі складної кон-
фігурації союзу бу ло (бу ло ляньмен). Ди-
настійна влада сформувалася на основі
встановлення відносин пануючої династії
над підлеглими – гуйцзу. Союз перетворив-
ся на відносини центр (династія Ся) – регіо-
ни (дев'ять тваринницьких районів) з ок-
ресленими географічними та майновими
рамками [Чжоу Гучен 1988, 147].

В Історичних записках Шицзі йдеться
про становлення матеріальної основи
відносин центру з регіонами – податкової
системи. У Шицзі також названо данину –
гунфу, яка вірогідно перетворилася на регу-
лярний податок. На основі гунфу постала
система регулярних взаємовідносин центру
з регіонами, коли останні, потрапивши під
політичний вплив Центру, обкладалися по-
датком. [Шицзі Ся беньцзі 1955, 138].

Сяське суспільство ледь вийшло з пле-
мінного союзу да ба, тому владні відноси-
ни між правлячою династією і підлеглими
ще мали кровний характер і не були відвер-
то примусовими. Не було й символів вла-
ди, знаків відмінності високих чиновників
у вигляді грандіозних поховань типу гроб-
ниць.

У XVI–XIV ст. до н. е. розповсюджу-
валися удосконалені землеробські знаряд-

В.В. Величко
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дя, розпочався перехід до ручного орного
землеробства, впровадження в сільське гос-
подарство пшениці, гаоляну, бобових, ко-
ноплі, тощо. Це збільшувало масу сукуп-
ного продукту, продуктивність праці у зем-
леробстві і тваринництві, що створило ос-
нову для того, щоб частина членів суспіль-
ства відійшла від праці у виробництві і пе-
рейшла до реалізації владних функцій.

В той же час народжувалася міфопо-
етична традиція, спомини про великих і
мудрих діячів минулого. Традиція почи-
нається від Хуанді – Жовтого імператора.
В уявленнях китайців він з самого почат-
ку був носієм централізованої суті ки-
тайської протодержави, ведучи боротьбу
з володарями чжухоу і підкоривши їх, про-
довжував свою священну місію. До того
ж розкопки Ерлігану виявили ознаки існу-
вання чи не першого у світі селища місько-
го типу з міською стіною, брамою, пала-
цом, численними ремісницькими майстер-
нями і місцями розкішних поховань царсь-
кого роду. Можливо, що вже тоді політич-
на адміністрація включала регіональні
структури – у вигляді віддалених від цен-
тру периферійних напівавтономних осе-
редків.

Таким чином, в басейні середньої течії
р. Хуанхе почали закладатися підвалини
для появи більш окреслених відносин
центру і регіонів, подальшого розвитку
політичної адміністрації, в тому числі, зро-
стання числа і масштабів територіальних
громад.

Еволюція взаємовідносин
центру і регіонів

за часів династії Шан-Їнь
Династія Шан-Їнь (далі вживається

назва Шан) за легендою утворилась після
перемоги першого шанського вана Чен
Тана над останнім сяським – Цзє [Chang
Kwang-chin, 1980, 22].

У ХХ столітті був досліджений уні-
кальний міський комплекс Шанської сто-
лиці – міста Аньяна (нині у північній ча-
стині провінції Хенань, зберіг первинну
назву). Він розташований на північ від
Ерлітоу і Ерлігана, для переселення
звідти до Аньяна шанці мали лише пе-
рейти Хуанхе. З заснуванням Аньяна
Шанська держава отримала стаціонарне
місце життя і постійне місцезнаходжен-
ня столиці шанського вана.

Коли столиця була забудована і політич-
на адміністрація нової династії набула ста-
більного характеру, почали утворюватися
нові поселення – ї. Їх засновувала і ними
керувала по велінню імператора – шанді –
титулована верхівка – спочатку ши чжани,
ван бо, а згодом хоу, фу, цзи, нань і тянь.
За підрахунками, виконаними китайськи-
ми вченими шляхом аналізу кланових імен,
що викарбувані на різноманітних предме-
тах матеріальної культури (а тому вельми
надійних), ймовірно існувало близько 200
володінь – го. Регіональні підрозділи
Шанського часу формувалися за звичайним
клановим принципом [Жун Ген, Чжен
Вейці, 1984, 88–95].

Існував певний порядок, за яким
засновувалися нові поселення – ї. На чолі
регіонального підрозділу ван призначав
главу того чи іншого клану, або утворював
новий клан. Назва поселення відповідала
назві клану та прізвищу його глави. Посту-
пово, зі зростанням населення і освоєнням
нових територій, кількість поселень у во-
лодінні клану збільшувалась і сягала 30 і
більше населених пунктів. Очевидно, з ча-
сом утворювалися і субволодіння із субкла-
нами мешканців-родичів.

Таким чином, кровні зв’язки правите-
ля (вана) з кланами і субкланами згодом
поступалися адміністративній вертикалі.
Вони складали регіональну підзону навко-
ло столичного центру.

Шанська держава з Аньяна розповсю-
дилась на територію навколо міста загаль-
ною площею кілька десятків тис. кв. км.

Зміни в територіальній структурі
Шанського періоду були обумовлені також
економічними чинниками. Адже впродовж
цього періоду ремісництво відокремилось
від землеробства, поглиблювався розподіл
праці. Роль ремісництва поступово зроста-
ла, з’являлись нові галузі (переробка шкір,
ткацтво, гончарна справа, виробництво
(лиття) бронзових і мідних виробів, зброї
тощо). Ремісництво теж розміщувалось за
регіональним принципом – існувало ре-
місництво центру для обслуговування
царського двору і престижних потреб ви-
щих титулованих осіб, і ремісництво регіонів,
що задовольняло внутрішні регіональні по-
треби [Чжоу Гучен 1988, 211].

Дуже важливим для становлення нової
регіональної структури Шанської держави
було виокремлення з ремісництва торгової

В.В. Величко
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справи. Найбільшими торговцями стали
передовсім чиновники – представники
центральної і регіональних влад. Торгові
обміни між центром і периферією допов-
нювали і зміцнювали адміністративний ре-
гіоналізм. Фактично центральна і регіо-
нальна підзони утворили пояс фу – за су-
часними просторовими стандартами пер-
ший відомий макрорегіон в історії країни.

Поза межами макрорегіону була поза-
поясна – вай фу – територія, що суцільним
колом оточувала макрорегіон фу. Шансь-
кий ван поставив у становище певної за-
лежності від себе і зовнішні периферійні
райони. Сусідні етнічні спільноти в очах
шанців перетворювались у племена вар-
варів. Водночас, взаємодія між шанцями і
варварами призводила до посилення куль-
турних обмінів і запозичення останніми
культурних досягнень шанців.

Проте автономія зовнішніх племен ще
довгий час існувала – племена навіть мали
власні військові формування, становлячи
потенційну військову загрозу Шанській
державі. Але коли шляхом впливу на прав-
лячу верхівку зовнішніх племен шансько-
му правителю все ж вдавалося поставити
їх в певну залежність від себе, Шанська
держава отримала чималий політичний
зиск. Адже напівавтономні племена несли
за шанців особливо важливу для того часу
прикордонну службу, а інколи і обклада-
лися податками на користь шанців.  На-
прикінці Шанського періоду вже налічу-
валося кілька десятків залежних від цент-
ра територій [Chang Kwang-chin, 1980,
198].

В Шанську епоху склалася своєрідна
модель взаємовідносин Центру з регіона-
ми, основними рисами якої були такі:

 підпорядкування регіонів Центру
було часом формальним, номінальним;

 в рамках одного політичного утво-
рення центр і регіони були відносно неза-
лежними;

 центр, відокремившись від регіонів,
міг самостійно існувати, останні, відокре-
мившись від центру, теж мали власний пол-
ітичний простір;

 на місцях були свої чиновники,
військо, матеріальні запаси, релігійні осе-
редки.

Новації Чжоуської держави
Протодержава Аньяна була повалена

племенами зовнішнього поясу – вайфу, які
гуртувалися навколо племені чжоу. Само
плем’я також мало певну регіональну
структуру. Так, частина чжоусців була осід-
лою і в межах фувай займалася землероб-
ством. Найбільш віддалена гілка склалася
з кочовиків, які займалися тваринництвом,
частина кочовиків постійно мігрувала. По-
ступово навколо чжоу склалася коаліція за-
хідних (чиї території були розташовані на
захід від Шанського Китаю) племен.

Після перемоги чжоусців над шанцями
у битві при Мує (1047 р. до н. е.) чжоусці ус-
падкували матеріальну культуру чжоусців –
бронзове лиття, бойові колісниці, писемність.
У шанців вони успадкували елементи систе-
ми регіонального управління. Недоторканим
залишилася влада-власність вана над усіма
землями нової протодержави [Чжоу Гучен
1988, 239].

Після перемоги над шанцями Чжоусь-
кий У-ван розподілив володіння між свої-
ми родичами. З 71 земельного володіння
53 дістали представники правлячого кла-
ну. Інші землі дарувалися представникам
інших суспільних груп. Їм було розподіле-
но володіння, які мали назви Ці, Цюйфу,
Янь, Гуань, Цзі, Чень, Цзяо тощо. Загалом
налічувалось 200–300 традиційних і ново-
створених володінь [Як Куань 1965, 156]

Водночас, в системі територіального
устрою були внесені зміни, які відрізняли
територіально-адміністративний устрій
Чжоу від моделі періода Шанської династії.
Це пояснювалося передовсім тим, що пле-
м’я чжоу проживало на заході нової прото-
держави. Ймовірно, що перед чжоуськими
правителями повстало питання – як налаго-
дити управління землями, де проживали і
древні китайці (одна з самоназв – хуася), і
завойовані племена й роди нечжоуського по-
ходження, як в межах держави об’єднати соц-
іальні угруповання, що знаходилися на різних
ступенях соціального та економічного роз-
витку.

З часом обмеженість економічних,
військових, релігійних важелів, що мав усвоє-
му розпорядженні чжоуський ван, низька транс-
портна доступність багатьох регіонів країни
утруднювали існування цілісної Чжоуської
держави. Тому політичне об’єднання держа-
ви під владою чжоуського вана вимагало по-
шуку моделі, яка б могла задовольняти інте-
реси як центру, так і регіонів. Все це призве-
ло до перетворення діючих та утворення но-
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вих володінь, які деякою мірою стали нага-
дувати середньовічні європейські феоди.

Правителі володінь – чжухоу – мали
служити чжоуському вану, у встановлений
термін платити данину, брати на себе час-
тину військових державних витрат. Статус
чжухоу, інших володарів і відповідно
розмір володіння, його географічне розта-
шування, якість земель і кількість осілого
населення у володінні визначалися чжоусь-
ким ваном. В свою чергу, чжухоу визнава-
ли права глав родоплемінних груп дафу на
володіння частиною території, що їм нале-
жала, а дафу таким же чином надавали во-
лодіння главам великих сімей ши.

У своєму володінні кожний чжухоу
поступово впровадив систему локального
управління, яка по суті була близькою до
загальнодержавної моделі. Так, центром
володіння було містечко-фортеця, оточене
підлеглими територіями, також структуро-
ваними за економічними, родинними, гео-
графічними або просто субєктивними (воля
чжухоу) ознаками.

Нова система дозволяла правителю –
місцевому володарю – разом зі своїми ро-
дичами, двором та дружиною (військом) з
числа чжоусців формувати правляче угру-
повання (уряд), по відношенню до якого
населення вже незалежних від етнічних
зв’язків (чи при їх відсутності) ставало ма-
сою, що управлялася з місцевого регіональ-
ного центру.

Модернізована система управління
дозволяла освоювати і заселяти нові незай-
мані території, передовсім на сході й на
півдні країни. Чжоуська столиця змінила
своє місцезнаходження, пересунувшись із
заходу на схід. Місто Лоян став столицею
Східного Чжоу, яке існувало з VIII по III ст.
до н. е.

Переміщення столиці спонукало до
подальших змін у територіальному устрої
держави та господарського освоєння тери-
торії.

Створення нових володінь посилюва-
ло адміністративно-політичний фактор
державотворення і послаблювало етнічні
звязки. У діяльності Центру помітніше ста-
ло адміністрування, управління госпо-
дарською діяльністю.

В процесі цього реформування відно-
сини “центр-регіони” загострилися, прави-
телі Чжоуського Китаю прагнули до
зміцнення централізованих засад держави,

чжухоу – до автономії, інколи – до незалеж-
ності від чжоуського вана. Посилення кочо-
вих племен ді у VIII ст. до н. е. викликало
подальшу дестабілізацію обстановки в
країні і послаблення владної вертикалі. І
місцеві володарі, і навіть сам ван викорис-
товували ді з метою зміцнення своїх позицій
у боротьбі (регіонів з центром, центру – з
регіонами).

Крім суто адміністративних заходів
чжоуські правителі для розбудови і зміцнен-
ня своєї державної влади використовували
етично-релігійний інструментарій влади
вана [Hsu Cho-yun Linduff 1988, 138].

По-перше, чжоуський ван представле-
ний як син неба – тянь-цзи. Верховна вла-
да стала мати небесне походження. Ван
отримав від Неба мандат на управління
усією земною кулею, ойкуменою. Про це
йдеться у Шицзині, у надписах на бронзо-
вих ритуальних судинах.

По-друге, як йдеться у офіційних
гімнах дома Чжоу, вони були обрані небом
і отримали небесне веління – тяньмін –
тому, що їх відношення до вищих сил було
сповнене благою силою – де. У “Шуцзіні”
древні приписали магічній силі де, яку на-
був чжоуський ван, здатність розповсюд-
жуватись на усі сфери, на усі чотири сто-
рони світу [Шутзін яньцзю 1957, 238].

На чжоуському посуді є надписи про
те, що володарю де Небо дало можливість
повести за собою непокірні народи, дальніх
зробити близькими. Вкупі з системою ос-
вячення релігією династійних браків між
родом ванів і аристократичними родами
чжухоу Чжоуська династія утворила зовніш-
ню сакральну, етнічну та родинну оболон-
ку, яка дозволяла утримувати в своїх ме-
жах державну владу.

В цілому реформований лад мав такі
особливості :

– відносини між Центром і регіонами
підтримувалися шляхом зміцнення кров-
них зв’язків між правителями Центру і
місцевими володарями, зокрема чжухоу;

– місцеві володарі вважалися продов-
женням, гілками влади центру, тому вони
були свого роду малими центрами;

– місцеві органи влади мали свою ав-
тономію у фінансовій, військовій, адміні-
стративній сфері;

– відносини між центром і регіонами
зазнавали змін, що залежали від сили вла-
ди чжоуського вана (Центру) – в разі, коли

В.В. Величко
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Центр мав сильну владу, регіони мали об-
межену автономію, вони підпорядковува-
лись вану, виконували його наказ, в разі
ослаблення сили вана, регіони мали змогу
ухилятись від виконання наказів, чимдалі
зміцнювали свою автономію.

Згідно з останнім сценарієм розвива-
лися події наприкінці правління Чжоуської
династії, коли нею було остаточно втраче-
но контроль над більшістю чжухоу. Воло-
діння чжухоу фактично перетворилися на
феодальні держави – чжухоу-го.

Це підтверджено не тільки легендами
історичного походження, але й першими
відомостями про започаткування приватної
власності на землю. За часів Чжоуської ди-
настії ще існувало право верховного сувере-
нітету держави щодо територій всієї держа-
ви. Проте, поступово, зокрема у VIII–
IV столітті до н. е., з’явились великі земле-
власники – спочатку ним став глава держа-
ви, потім – місцеві правителі. Великомас-
штабне землеволодіння не тільки розповсюд-
жувалось, але й стало формою, що визнача-
ло характер і напрямки соціально-економіч-
ного розвитку.

Вчення про їнь-ян, що виникло на той
час, вплинуло на формування концепції
“Китай-варвари”. Так, північні варвари – ді
ототожнювались з їнь (темними силами),
до таких сил також відносились варвари,
що мешкали на північний захід від Китаю,
а саме – племінні союзи ху, мо, юечжи
тощо [Васильев 1995, 211–214].

Варвари були “низькими” людьми,
вони також не вважалися “етичними” людь-
ми, тобто були “поганими і жорстокими”.
Їх поведінка “птахів і звірів” зустрічала
осуд в Китаї.

Зміни
адміністративно-територіального

устрою в періоди Чжаньго та Чунцю
В періоди чжаньго – “воюючих царств”

та чуньцю – “весен та осеней” відносини між
центром та регіонами ще більше ускладни-
лись: царства-регіони то об’єднувались, то
розпадались, воюючи один з одним. Не
тільки влада вана, але й підвладна йому те-
риторія скорочувалася, займаючи часом лише
західну частину території сучасної провінції
Хенань [Ци Сихе 1970, 112].

Натомість на колишніх державних зем-
лях виникали нові держави-регіони. Всього
було близько 100 держав чжухоу-го.

Найбільш відомими стали держави-го
Чжен, Вей, Лу, Ці, Чу, Цзінь, У, Юе, Хань.

Постійні війни і усобиці створили не-
безпеку втрати централізованого управлін-
ня. В результаті воєн були завойовані і
припинили існування держави Чжен, Вей,
Чень, було розколоте Цзінь. Залишилися
кілька відносно міцних держав-го – Ці,
Чу, Цінь, Янь, Чжао, Вей. Політична си-
туація в період Чунцю (“Весни і осені”)
призвела до виникнення в межах держав-
го нових територіальних одиниць – обла-
стей цзюнь, повітів – сянь [Тан Шує 1946,
9, 12].

Термін цзюнь спочатку вживався для
назви військових формувань, які займали
певний район дислокації. Згодом сам район,
незалежно від наявності війська, став носи-
ти назву цзюнь.

Назва повіту – сянь спочатку вживала-
ся для територій, які завойовувалися в ході
міжусобиць. Так, володіння чжухоу Ду та
Чжен в результаті воєн перейшли під владу
вана і згодом дістали назву однойменних
повітів. Держава Чу, захопивши володіння
чжухоу Цінь, Шень, Сі, також присвоїла їм
назви повітів. Таким же чином, назва повіт-
сянь застосовувалась у державах Ці та У і
згодом вживались постійно, дійшовши до
нашого часу.

В період “весни і осені ” почали утво-
рюватися найдрібніші таксони – адмініст-
ративно-територіальні одиниці волость –
сян та селище – лі.

Не тільки у межах китайської держа-
ви, а й у межах володінь чжухоу почали
формуватися свої територіальні структу-
ри, застосоватися для назви їх елементів
такі одиниці як цзюнь, сянь, сян та лі. Реа-
лізація функцій влади чжухоу як міні-цен-
тру у власному володінні почала реалізо-
вуватися не тільки через родинні зв’язки і
застосування воєнної сили, але й через
розвинену територіально-адміністративну
структуру. Їх володіння часом нагадували
китайську державу у мініатюрі [Тан Шує
1946, 114].

Однак у І тис. до н. е., у зв’язку з похоло-
данням клімату і потребами протистояти су-
ворішим кліматичним умовам, зберегти еко-
логічний баланс у басейні р. Хуанхе, виник-
ла потреба забезпечення максимальної про-
дуктивності землеробства, зокрема: цілоріч-
ної безперервної обробки ґрунту, штучного
зрошування, особливо в умовах сухого кліма-
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ту і небезпеки ерозії грунтів у басейні р. Хуан-
хе; підвищення родючості грунтів шляхом
внесення органіки; високої культури земле-
робства і захисту від будь-яких порушень
його процесу – від воєн і повстань до прове-
дення свят, що співпадають з важливими се-
зонними агротехнічними заходами.

Життєва необхідність забезпечення ста-
більності і підвищення продуктивності
землеробства, загрози посухи, а також еко-
логічна криза 602 р. до н. е., коли р. Хуанхе
вперше вийшла зі свого русла і змінила
місце свого впадіння у море, об’єктивно
сприяли підвищенню ролі централізовано-
го управління в державі.

Захист господарства, будівництво вели-
ких іригаційних систем найбільш успішно
могли вести лише великі царства, в межах
яких міжусобна боротьба дрібних держав-
го ставала дедалі небезпечнішою для усієї
нації [Ся Цзеню 1955, 283].

Під впливом об’єктивних потреб роз-
почався процес концентрації влади, поси-
лення ролі центру, підпорядкування дер-
жав-го на чолі чжухоу, дедалі сильнішо-
му центру.

Це було обумовлено і зрушеннями в
ідеології тодішнього древнього китайсько-
го суспільства. Конфуціанське вчення дало
Китаю поміж інших ідей ідею відсутності
принципової різниці між державою і
сім’єю. Моїзм виступав проти сімейно-ро-
динного розколу суспільства, передачі при-
вілеїв і посад за принципом спадкоємності.
Легісти кінцевою метою запропонованої
ними політичної реформи вважали абсолют-
ну владу правителя. Нарешті даосизм в той
час закликав до “недіяльності”, до відмови
правителя від активного втручання у сусп-
ільно-політичні та економічні процеси.

Конфуціанська ідея відсутності принци-
пової різниці між державою і сім’єю була
втілена у реформі територіально-адмініст-
ративного устрою, яку запропонував рефор-
матор Шан Ян у царстві Цінь (у IV столітті
до н.е.). Згідно з реформою, найменшою те-
риторіально-адміністративною одиницею
стали “п’ятки” та “десятки” сімей, пов’яза-
ний між собою взаємною відповідальністю.
В той же час в Цінському царстві було впро-
ваджено поділ на повіти. Вперше землю
дозволялося купляти. Привілеї чжухоу та
інших аристократів було скасовано. Ранги
почали присвоювати не за спадкоємним пра-
вом, а за військові звитяги.

Імперія Цінь: апофеоз централізації
У 221 р. до н. е. царство Цінь шляхом

послідовних військових дій та політичного
впливу підкорило шість великих (Хань, Вей,
Ці, Чу, Янь, Чжао) держав-го та решту
дрібних володінь чжухоу. Крім створення
вперше у китайській історії централізованої
імперії, ця перемога означала послаблення
влади чжухоу і утвердження авторитету і
сили нової централізованої держави [Ян
Куань 1965, 227].

Оскільки царство Цінь ще до завойов-
них походів вже було поділене на 13 округів
цзюнь і більш як десяток повітів, ця модель
адміністративно-територіального розподілу
була покладена в основу устрою централі-
зованої держави (згодом названої імперією)
Цінь. Залишилися у незмінному вигляді
округи Шан, Ба, Ханьчжун, Хедун, Наньян,
Лунсі, Чуань, Тайюань, Дан, повіти Ду,
Чжен, Ян. Частина інших змінила лише
назву.

В період Чунцю у царстві Чу, Цзінь,
Юй було також утворено повіти. Ряд з них
був вилучений з підпорядкування царства
Чу і переданий до Цінь.

Таким чином, Цінь-ваном було створе-
но сильну централізовану державу з харак-
терним адміністративно-територіальним
устроєм.

Сила держави Цінь і його військова пе-
ремога над іншими царствами була обумов-
лена економічними чинниками: високою про-
дуктивністю землеробства, що забезпечува-
ли великі іригаційні системи, встановлени-
ми центральною владою високі податки, що
давали змогу утримувати велику армію і чи-
новництво, підтримувати транспортні зв’язки
з найвіддаленішими куточками централізова-
ної держави.

Спираючись на економічну і військову
міць, Цінь-ван проголосив себе хуанді –
імператором імператорів. Система держав-
ного управління і структура державної служ-
би уявляла собою піраміду, яка будувалася
на засадах централізованого підпорядкуван-
ня зверху донизу.

В історії Китаю з’явився новий найви-
щий титул, який означав необмежену вла-
ду його носія. Після Цінь-вана, який став
Цінь Шихуанді, усі наступні китайські
імператори носили такий титул.

Централізована влада Цінь значно
удосконалила законодавство, тоді систему
наказів. Вираз “фалін ю ітун” означав, що

В.В. Величко
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регіони позбавлялися права видавати свої
“нормативні акти”, накази. Існували декре-
ти лише Центру, які носили універсальний
характер і які треба було вчасно, не викрив-
ляючи, виконувати. За невиконання наказів
винні підлягали покаранню [Цю Ханпін
1996, 158].

“Імператор імператорів” взяв на себе
повноваження регулювати не тільки політич-
ний лад, але й економічне, релігійне, куль-
турне життя зорганізованої імперії. Судячи
з виданих за його життя декретів, крім
здійснення політичних і сакральних
функцій, справляння податків або трудової
повинності, формування бюджету, регулю-
вання грошового обігу він відповідав за об-
робку землі, захист лісів, і навіть заготовку
кормів для свійських тварин, зерна для дер-
жавних припасів.

До функцій центральної влади відно-
сились проходження служби чиновниками,
призначення і відкликання послів, несен-
ня військової та прикордонної служби, су-
дочинства, виконання вироків суду, розроб-
ку законодавчих актів.

Для центральної влади Цінь Шихуан
впровадив єдину систему звань і рангів,
єдиний вид грошей, також уніфіковану си-
стему писемності, міри ваги.

При Цінь Шихуані було утворено близь-
ко 40цзюнів (областей), зокрема: Шанцзюнь,
Хедун, Хецзянь, Сіньчуань, Наньян, Ханьч-
жун, Дайцзюнь, Юньчжун, Тайюань, Юйян,
Цзобейпин, Ляодун, Ляосі, Баду, Лунсі, Бейді,
Наньцзюнь, Дунцзюнь, Цзіньцзюнь, Цзюцзян,
Ханьдань, Сишуй, Ціцзюнь, Чанша , Цзюйлу,
Хеншань, Гуйлинь, Сяньцзюнь, Міньчжун,
Наньхай та ін.

Кордони цзюнів не співпадали ні з при-
родно-географічними рубежами, ні з кор-
донами колишніх володінь. Кожна область
складалася з повітів, котрі розподілялися
на волості, що включали в себе місцеві об-
щини.

У кожному цзюні делеговані повнова-
ження мав цзюньшоу – адміністратор цзюня.
Разом зі своїми чиновниками він здійсню-
вав адміністративні функції (цивільні і
військові), а також контрольні – у відношенні
до підпорядкованих повітів – сянь .

Повіти сянь ділилися на дві кате-
горії – з числом дворів: понад 10 тис.
(під повітовим управлінням сяньліна) і
менш, ніж 10 тис. (під керуванням на-
чальника повіту сяньчжана).

Найнижчими адміністративно-територі-
альними одиницями були волості сян, села –
лі. Сільські общини обирали старійшин, що
свідчило про високий ступінь самоврядуван-
ня у сільських общинах.

Адміністратори областей і повітів при-
значалися імператором (спочатку Цінь
Шихуаном, а згодом його заступниками).
Фактично діяла модель централізованої
влади.

Особливостями цієї моделі були:
1. Обмежена автономія областей і

повітів, або її навіть повна відсутність.
2. Безмежна влада центру. У суспіль-

ному житті практично не було жодної сфе-
ри, де центральна влада не здійснювала б
своїх функцій.

3. Центральна влада була сконцентро-
вана в руках імператора, тому відносини
між центром і регіонами уособлювалася
відносинами між імператором і місцевими
правителями.

4. У владній вертикалі відповідальність
несли нижчі щаблі влади перед вищими і ні
у якому разі – не навпаки.

Таким чином, склався черговий тип
адміністартивно-територіального устрою,
системи регіонального управління. Він
став базовим і в наступні періоди історії
Китаю не зазнавав істотних змін.

Але концентрація влади, централізм
управління мали свої вади. Будь-яка помил-
ка Центру швидко розповсюджувалась на
всю державу. Недбалість у виконанні своїх
службових обов’язків, корупція окремих
чиновників, навпаки, негативно відбивала-
ся на авторитеті імператора. Опір мас свавіл-
лю місцевих володарів, у свою чергу, хитав
не тільки їх владу, а й центральний уряд. Це
спричиняло короткі строки правління бага-
тьох імператорів, швидку, часом драматич-
ну їх зміну. Тому абсолютної центральної
влади в руках імператора практично не було.

Навіть в питаннях збору податків
центр не мав змоги забезпечити їх повне
надходження. В деякі періоди до держав-
ної казни не надходило і половини розра-
хункової маси податків [Ян Куань 1965,
314]. Місцеві володарі, правителі регіонів,
що належали державі і були безпосеред-
ньо у державному управлінні, однаково
були зацікавлені у штучному зменшенні
кількості дворів або душ, бо з них мали
платити податки. Нерідко до Центру над-
силалися необ’єктивні дані про податко-

Формування системи управління регіонами у древньому Китаї
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ву базу для обчислення і сплати податків.
Кончина Цінь Шихуана у 210 р. до н.е.

призвела до розпаду імперії під впливом
повстанців з колишніх держав-го Чу та
Хань.

Так у регіональній політиці з’явився
потужний політичний фактор селянських
повстань і зростання ролі їх лідерів в історії
країни.

Після падіння Ціньської держави Чень
Шен та У Гуан в результаті перемоги очолю-
ваних ними селянських повстанців фактично
зробили себе ванами земель, які були зайняті
селянськими арміями.

Успіх повстання під проводом Чень
Шена та У Гуана прискорило падіння ди-
настії Цінь, але викликало спокусу у інших
селянських ватажків, інколи колишніх
чжухоу, які, спираючись на завойовані пра-
ва, намагалися встановити контроль над ок-
ремими регіонами.

Так, відомі райони дій військ під про-
водом Лю Бана діяли в основному у повіті
Пейсянь, Сян Ляна та Сян Сі – у повіті
Усянь, Ін Бу – у повіті Лоян, Цінь Цзя – у
м. Хуайбей та ін.

Нестабільна внутрішньополітична обста-
новка, активність і перемоги повстанців в ре-
гіонах призвели до втрати адміністративного
контролю з боку центральної влади над час-
тиною підвладних територій.

Слабкість Центру, дедалі активніший
селянський рух спричинили падіння над-
централізованішої імперії Цінь, яка зго-
дом розпалася на держави-го Ханьчжун,
Гуаньчжун, Хебей, Саньчуань, Ханьго,
Хеней, Шаньсі, Чжоуго, Аньхуей, Цзянсі,
Хенань, Хубей, Ляодун, Пінду. Ліньцзі,
Тайань та ін.

  До нашого часу дійшли окремі вислов-
лювання щодо суті і характеру регіональ-
ного управління, що приписуються політич-
ним діячам того часу [Го Можо 1930, 109–
110, 128].

Так, один з найбільш відомих по-
встанців – Сян Сі – вважав, що тільки в
плановому, успішному розподілі землі, у
наявності власної землі ванів полягає сила
усієї держави.

Протиріччя між селянськими ватажками,
що опинилися при владі на місцях, стали ви-
никати, як тільки політичні амбіції та майнові
інтереси вступали в протиріччя. Так, Лю Бан,
отримавши у володіння Ханьчжун, “заспокоїв
людей”, прийняв на роботу багато таланови-

тої молоді, розширив виробництво зброї, і
підготовку війська, склавши згодом протива-
гу владі Сян Сі.

Намагаючись закріпити свою владу у
Гуаньчжуні, Лю Бан “посадив на годуван-
ня” 7 місцевих володарів чжухоу, зокрема
у володіннях Хуайнань, Ці, Лян. Він забо-
ронив чжухоу битися один з одним, при-
скіпливо контролював матеріальний стан і
військовий потенціал чжухоу, не дозволя-
ючи жодному з них виходити на небезпе-
чинй для нього самого рівень влади і
військової потуги.

Лю Бану вдалося в основному запобіг-
ти утворенню опозиції своєї влади в ряді
повітів, а у державах-го Хань, Чжао, Хуай-
нань, Ці, Лян, Янь, Чанша та Міньюе шля-
хом інтриг та залякування спромогтися за-
побігти посиленню їх влади до небезпечних
меж.

Нові утворення також мали озброєні
формування, певну автономію, місцевий
адміністративний апарат. Окремі держави-
го мали у свойому складі області цзюнь, а
області – повіти сянь.

Імперія Хань: діалектика
централізації – децентралізації
Ханська епоха принесла нові тенденції

побудови взаємовідносин центру з регіона-
ми, але попередня модель регіонального
управління продовжувала залишатися у її
основі.

 Досягши з ванами домовленостей, Лю
Бан фактично здобув імператорську владу.
У лютому 200 року він оголосив про народ-
ження нової імператорської династії Хань,
яка проіснувала майже 300 років. Нова ди-
настія зберігла каркас централізованого
правління, але й давала певний політичний
та економічний простір місцевим волода-
рям.

Таким чином, взаємодія між Центром
і регіонами була двохрівневою: директив-
не управління Центром областями цент-
рального підпорядкування і автономія
чжухоу під номінальним главенством
Центру.

Беспосередньо центральному уряду
підпорядковувалися 15 областей: Хедун,
Хенань, Хеней, Юньчжун, Гуансянь, На-
ньян, Хантчжун, Ба, Лунсі, Бейді, Шан,
Шандан, Нейши та ін.

Ще 39 областей були складовими час-
тинами володінь чжухоу. За розміром площі
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вони складали приблизно 50% всієї тери-
торії Ханського Китаю. Кількість областей
під владою чжухоу сягала майже 80 і по-
ступово збільшувались.

Імператором здійснювалось заходи з
метою зміцнення централізованої влади,
оскільки владна система могла вийти з-під
контролю.

Так, Лю Бан обстоював ідею ранжуван-
ня чжухоу з одного роду, щоб зробити вла-
ду спадкоємною.

Звичайною було і фізичне знищення чжу-
хоу, які мали плани, або яким приписувалися
плани відокремлення, “втечі” від влади Цент-
ру. Історія донесла до нас імена таких “само-
стійників” як Хань Сінь, Чжан Ао, Пен Юе,
Їн Бу, Лу Вань, деякі з належали до імпера-
торського роду.

В ході родової “чистки” частина чжу-
хоу була позбавлена влади або фізично зни-
щена. В областях запанували представни-
ки роду Лю. З інших родів залишилися
лише чжухоу Чанша та Міньюе. Оскільки
їх влада не була міцною, вони були позбав-
лені своїх володінь в результаті змін у адмі-
ністративно-адміністративному устрої.

 Так, область Чанша була підпорядко-
вана беспосередньо імператору, і перейме-
нована в Уши, а Міньюе перейменовано у
Дунхай і приєднано до імператорської об-
ласті Наньхай (після злиття нове утворен-
ня отримало найменування “область
Ліннань”) [Цянь Хань 1958, 58].

У Ханський період чжухоу реалізову-
вали такі владні функції:

– політична влада чжухоу була обме-
жена центральним урядом;

– чжухоу створювали органи бюрокра-
тичної влади зі своєю структурою і визна-
ченими чжухоу функціями, які нагадували
органи центральної влади: так, чжухоу
призначали дафу – інспектора, чжунвея –
військового керівника, нейши – чиновника
внутрішніх справ;

– чжухоу мали власні військові форму-
вання, які комплектувалися шляхом призову
на військову службу військовозобов’язаних,
озброювались і готувались на їх кошти;

– чжухоу привласнили право оподат-
ковувати населення на території володін-
ня за ставками, що діяли на усій території
Ханської імперії, в тому числі подушний
податок, податок на поле, що обробляєть-
ся, ринковий, колодязний, ремісничий,
соляний, залізний та інші види податків;

– чжухоу вибороли право карбувати
власні гроші, що значною мірою підтриму-
вало їх прагнення до автономії, в міру роз-
витку господарства, задоволення військо-
вих, інших потреб, в тому числі терміно-
вого характеру, чжухоу вдавалися до емісії
грошей.

Крім чжухоу, Лю Бан дарував земельні
володіння своїм родичам, опікунам, ча-
сом – за заслуги перед ним.

З часом дарування землі стало систе-
мою, “на годування” відчужувалось все
більше і більше територій.

На початку правління Лю Бана (мав
титул Гао-цзу) було здійснено понад 140
актів дарування землі або передачі земель-
них ділянок на “годування” [Цянь Хань
1930, 465].

В наступному влада чжухоу зміцнюва-
лась, вона поступово набувала рис автокра-
тичного правління, частина чжухоу знач-
но посилила своє економічне становище.
За часів наступного імператора – У Ді,
чжухоу зміцнили свої держави-го, здатні
продовжувати боротьбу за свою повну не-
залежність.

Так, син чжухоу Лю Фея з князівства
Ці чжухоу Лю Сінцзюй (володіння Бейцзі)
зі своїм братом чжухоу Лю Чжаном учи-
нив опір центральній владі.

Брати Лю свого часу підтримали май-
бутнього імператора У Ді, коли той ще
тільки претендував на престол. Останній
як подяку за підтримку жалував братам Лю
дві області царства Ці .

У “Історичних записках” детально на-
мальоване життя одного з них – Лю Бі,
чжухоу області У, який правив 42 роки.
Протягом цього періоду в області отрима-
ла швидкий розвиток економіка, культура,
було запроваджено власні гроші [Ши цзі
1958, 388].

Лю Бі велику увагу приділяв розвит-
ку господарства свого регіону, займався
містобудуванням (в його володінні знаходи-
лося біля 50 міст), розвивав “високоліквідні”
галузі – карбування грошей, видобування
солі тощо. Розквіт економіки супроводжу-
вався нарощуванням військової сили знаме-
нитого чжухоу. Лю Бі не тільки отримав
підтримку своїх підлеглих і населення ре-
гіону (щоб здобути його лояльність він
навіть відмінив податки) але й почав гур-
тувати навколо себе інших чжухоу, сфор-
мувавши опозицію імператорській владі.

Формування системи управління регіонами у древньому Китаї
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У 154 р. до н. е. Лю Бі сформував
військову коаліцію чжухоу областей Цзяосі,
Цзяодун, Цзічуань, Цзінань, Чу, Чжао та У.
З початку здійснювались акції непокори,
згодом чжухоу почали збирати військо. В
області У було мобілізовано на війну з Цен-
тром чоловіків віком від 14 до 62 років чи-
сельністю понад 200 тис. чол.

Цей рух завершився заколотом “семи
ванів” і походом їх об’єднаного багатотисяч-
ного війська на столицю Чанань. Імператор
послав військо, яке в ході запеклих боїв роз-
било об’єднані сили чжухоу. Було відродже-
но не тільки колишній режим центральної
влади, але й прийнято рішення про дроблен-
ня на дрібніші володіння колишні непокірні
області У та Юе. Непокірних чжухоу було
вбито під час військових дій або вони самі
полишили світ. Ті з них, хто довів свою не-
причетність до згаданих подій, були позбав-
лені багатьох політичних прав, а також еко-
номічної основи – права збирати податки.

Було відновлено пряме правління цент-
рального уряду над більшістю областейчжу-
хоу. Цим завершився більш як півстолітній
(205–154 р. до н. е.) період боротьби Центру з
місцевими володарями.

Поразка сепаратистів призвела не
тільки до їх фізичного знищення, але й до
скасування таких основоположних атри-
бутів місцевої автономії як права мати влас-
не військо і місцевих чиновників.

В наступному імператори Ханської
династії проводили зважену політику, на-
даючи нові володіння, розтинаючи інші,
всіляко уникаючи конфронтації з їх воло-
дарями.

 Відомі реформи наступного імперато-
ра У Ді, який модифікував право успадку-
вання володінь чжухоу: після смерті чжу-
хоу володіння передавалось не старшому
сину (як раніше), а усім синам шляхом
дроблення батьківського володіння.

В 130 році до н. е. У Ді надав володін-
ня Хецзянь не тільки старшому сину чжу-
хоу Сянь-вана після смерті останнього, але
й молодшому сину, якому було присвовєно
титул Ці-хоу.

У 129 році до. н. е. володіння Чанша
було розділене між кількома нащадками
чжухоу – Ічунь-хоу, Цзюй Жун-хоу, Ай-
хоу, Жуе Лін-хоу. Того ж року було поділе-
не володіння Чу, синам чуського Ань-вана
виділено частини володіння Чу – Сін
Шан-хоу, Фу Цю-хоу, Цзє-хоу.

У 128 році до н. е. було виділене володін-
ня Луського Гун-вана між його синами.

З 127 року до н.е. дроблення володінь
чжухоу відбувалося масово. Того року було
розподілено області Лян, Цзи, Ченян, Чжао,
а у 126–100 роках до. н.е. було виділено у
спадок в межах володінь чжухоу 178 но-
вих територій [Хоу Ханьшу 1958, 39].

У цей же період було понижено соціаль-
ний статус чжухоу, введено практику по-
вернення під безпосереднє, пряме імпера-
торське правління 9 держав-го, серед них
частину у тих чжухоу, що скоїли злочини.

У Ді проводилися й інші заходи по
централізації влади: відновлення апарату
інспекторів, які займалися контролем
діяльності місцевих чиновників, упоряд-
кування заміщення їх посад, омолоджен-
ня апарату чиновників шляхом підбору мо-
лодих кандидатів на заміщення посад,
створення у столиці учбового закладу
(академії) для їх підготовки. Були скасо-
вані деякі посади у найближчому оточенні
імператора.

 В окремі періоди імператорською вла-
дою встановлювались обмеження на
приріст земельних володінь чжухоу та
дрібніших землевласників з числа лєхоу,
гунчжу. шимін, а також чисельність служ-
ниць – нубі.

Заслуговує на увагу підвищена ак-
тивність У Ді у створенні нових регіонів,
які в принципі нагадували древній
“зовнішній пояс” – вайфу. Але це вже була
якісно нова система. Вона складалася з ут-
ворених за ініціативою У Ді військових по-
селень у віддалених прикордонних районах
імперії, в основному на Північному Заході
та Південному Заході. На відміну від вай-
фу, кочовики (відповідно племена сюнну, юе
та інші) були витіснені із земель їх прожи-
вання військовою силою. Натомість ханські
війська розмістились на постійній основі у
вигляді військових гарнізонів, які згодом пе-
ретворились у військові поселення, де од-
ночасно з несенням охоронної служби
військові займалися землеробством і реміс-
ництвом.

Інша регіональна політика проводила-
ся на Корейському півострові. Окупував
частину давньокорейської держави Чосон,
ханці утворили на відвойованій території
області і повіти за загальнокитайською
моделлю.

Найбільш радикальні з ханських пра-

В.В. Величко
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вителів (Цзін Ді) до самостійно налашто-
ваних чжухоу вживали більш жорсткі за-
ходи аж до експропріації колись наданих
ним володінь та передачі їх під юрисдик-
цію центральної влади. Лише у 154 р. до
н.е. Чжан Ді скасував права чжухоу на во-
лодіння областей Дунхай, Чаншань, шес-
ти повітів.

Здійснені імператором заходи загрожу-
вали існуванню самого інституту чжухоу,
викликаючи у останніх масовий опір. З-під
влади центрального уряду Західної Хань
погрожували вийти області і повіти цілого
поясу, що включав територію нинішніх
провінцій Цзянсу, Аньхой, Хебей, Шань-
дун.

Було очевидно, що в умовах, коли зем-
лю можна було (хоча й з дозволу общин)
відчужувати у власність, концентрація земель
крупними землевласниками набувала все
більших розмірів. Це відбувалося всупереч
офіційній політиці дроблення великих во-
лодінь адміністративними засобами і певною
мірою ослабляло Центр.

Реформатор Ван Ман, який на корот-
кий час став імператором, видав рескрипт,
яким оголосив про повернення до традицій
давнини у землекористуванні, тобто до
власності імператора на усі землі в країні і
до відновлення системи “колодязних
полів”. Система передбачала перерозподіл
землі на принципах зрівняловки [Ван Сянь-
цянь 1986, 187].

Плани концентрації земельної власності
в руках імператора і можлива експропріація
великих земельних масивів, що знаходилися
у власності чжухоу, посилили опір імпера-
торській владі Ван Мана, який через це та
деякі інші чинники у 23 р. н. е. потерпів
політичну поразку і був фізично знищений.
Столиця Китаю була перенесена до міста
Лояна, утворена нова держава Східна Хань.
З Лояну, будучи територіально наближеним
до басейну Янцзи, Центр зконцентрував ос-
новні зусилля регіональної політики на за-
безпеченні господарського освоєння тери-
торій у басейні цієї ріки. Через великий
політичний і економічний тягар, система
військових поселень на періферії східно-
ханської держави фактично розпалася, що
вивільнило людські і матеріальні ресурси
для експансії у південному напрямку.

 До цього додається динамічний ріст
населення, щільність якого у регіоні Гуань-
чжун, наприклад, сягала показника

щільності населення цього регіону (нині на
території провінція Хенань у Центрально-
му Китаї) кінця 20 століття [Population…
1993, 8].

Поступове переселення ханського на-
селення з Центру і Сходу на Південь супро-
воджувалося появою нових перехідних (з
огляду на кількість і тип розселення лю-
дей) територіально-адміністративних оди-
ниць одного рангу. Так, якщо у внутрішніх
районах області були заселені відносно
рівномірно, то в прилеглих до внутрішніх
районів прикордонних областях ханці спо-
чатку скупчувалися навколо адміністратив-
них центрів областей та уздовж шляхів ко-
мунікацій (трактів) і лише потім, поступо-
во, освоювали все більш віддалені від них
землі.

У авангарді руху на Південь знаходи-
лися гарнізони Ханського війська, які несли
сторожову службу і постачали Центру
інформацію щодо військово-політичної
обстановки в регіоні, можливих і реальних
загроз з боку місцевого некитайського на-
селення експансії ханців на Південь. Інко-
ли з гарнізонів надходили різноманітні
відомості про природно-кліматичні умови
і господарські можливості ще не заселених
ханцями земель [Цзю Сямень 1993, 47].

Деякі території Південного Примор’я,
що були населені в основному неханськи-
ми народами, визнали залежність від
імперії Східна Хань лише номінально, про-
довжуючи розвиватися в умовах високого
ступеню автономії.

Складну конфігурацію і зміст мав адмі-
ністративно-територіальний устрій на
північних і західних кордонах китайської
держави при династії Східна Хань. Це було
пов’язано з постійною боротьбою древньої
китайської держави з племенами номадів на
Півночі та Заході імперії (спочатку з сюнну,
потім з сянбі, а також з цян). У ІІ ст. племе-
на сянбі та цян захопили ряд областей ки-
тайської імперії. Відновивши ханське управ-
ління областями, окупованими племенами
цян, Центр вдався до політики їх асиміляції
і навіть примусового переселення у
внутрішні області країни. У басейні серед-
ньої течії Хуанхе та Північнокитайській
рівнині з’явилися й мирні сянбі, значна ча-
стина яких отримала постійне помешкан-
ня у центральних районах імперії і від ко-
чового способу життя поступово перехо-
дила до осідлого [Ханьдань 1988, 89].

Формування системи управління регіонами у древньому Китаї
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Одним з наслідків великомасштабного
селянського повстання “жовтих пов’язок”
наприкінці ІІ століття н. е. було утворення
нової в історії районування Китаю одиниці –
чжоу, тобто округу. Після придушення цьо-
го повстання у 188 році вводиться нова ад-
міністративна посада – чжоу му, тобто пра-
витель округу. На початку вона мала військо-
во-політичний присмак, оскільки була вве-
дена Центром для того, щоб не втратити ва-
желі управління у складних умовах бороть-
би з повстанцями. Регіональна управлінсь-
ка вертикаль стала мати чотири ступеня:
Центр – округ – область – повіт.

Однак переваги (чи вади) нового важ-
ливого елементу регіонального управлін-
ня і політично-адміністративного устрою
не встигли проявитися.

Після придушення повстання “жовтих
пов’язок” й жорсткої міжусобної бороть-
би Ханська імперія зазнала політичного
краху.

Закінчився тривалий період розвитку
централізованної імперії у Китаї. Вона була
поділена політичними кордонами держав,
які виникли на уламках Ханської імперії.
Процеси формування системи управління
в рамках централізованої держави призу-
пинились.

Деякі підсумки
1. Доханська система регіонального

управління, що послідовно формувалася
з часів перших китайських протодержав
до цінських часів першої централізованої
китайської імперії, продовжувала залиша-
тися в основі політичного ладу імперії
Хань.

2. Ханська епоха в становленні ки-
тайської держави, формуванні моделі її ре-
гіональної політики і системи регіонально-
го управління привнесла як нові приници-
пи побудови взаємовідносин центру з ре-
гіонами, так і рецидиви старих, випробу-
ваних методів управління регіонами.

3. Ханська династія успадкувала і
тривалий час залишала незмінним каркас
централізованого правління цінського
зразка, даючи в той же час певний політич-
ний та економічний простір місцевим во-
лодарям. Сформувалася двохрівнева
структура взаємодії між Центром і регіо-
нами: перший рівень – директивне управ-
ління Центром областями центрального
підпорядкування, другий – автономія

місцевих володарів – чжухоу під номі-
нальним патронатом Центру.

4. Існувала загроза втрати Центром
своїх владних функцій у відносинах з регі-
онами. Тому Ханським урядом здійснюва-
лось заходи з метою зміцнення централі-
зованої влади.

5. У Ханський період сформувалася
регіональна владна еліта, найвищу страту
якої представляли чжухоу. В той чи інший
спосіб місцеві володарі реалізовували такі
владні функції:

– політична влада регіонів була обме-
жена центральним урядом;

– регіони створювали органи бюрокра-
тичної влади зі своєю структурою і визна-
ченими ними функціями, які нагадували
органи центральної влади: так, на місцях
призначалися дафу – інспектори, чжунвеї –
військові керівники, нейши – чиновники
внутрішніх справ;

– регіони мали власні військові форму-
вання, які комплектувалися шляхом призову
на військову службу військовозобов’язаних,
озброювались і готувались на їх кошти;

– місцеві володарі привласнили право
оподатковувати населення на території во-
лодіння за ставками, що діяли на усій те-
риторії Ханської імперії, в тому числі по-
душний податок, податок на поле, що об-
робляється, ринковий, колодязний, реміс-
ничий, соляний, залізний та інші види по-
датків;

– деякі регіони вибороли право карбу-
вати власну монету, що значною мірою
підтримувало їх прагнення до автономії, в
міру розвитку господарства, задоволення
військових, інших потреб, в тому числі тер-
мінового характеру, чжухоу вдавалися до
емісії грошей.

6. За часів Східної Хань регіональна
владна верхівка зміцнювалась, вона по-
ступово набувала рис автократичного
правління, її частина значно посилила своє
економічне становище. Регіони приділяли
велику увагу розвитку місцевого господар-
ства, займалися містобудуванням (в їх во-
лодінні знаходилося біля 50 міст), а деякі з
них розвивали “високоліквідні” галузі –
карбування грошей, видобування солі
тощо. Розквіт економіки супроводжувався
нарощуванням військової сили регіонів,
існуванням збройної опозиції імпера-
торській владі.

7. З метою протидії сепаратизму регіонів

В.В. Величко
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Ханський уряд проводив виважену політи-
ку, надаючи їм в разі необхідності володі-
ння або по можливості конфіскуючи чи
розтинаючи їх на інші. Центральна влада
всіляко уникала конфронтації з місцевими
володарями.

В той же час соціальний статус місце-
вих володарів було понижено, введено
практику повернення під безпосереднє,
пряме імператорське правління держав-го,
серед них частину володінь тих чжухоу, що
становили загрозу Центру або скоїли зло-
чини.

Здійснювалися інші заходи по центра-
лізації влади: відновлення апарату інспек-
торів, які займалися контролем діяльності
місцевих чиновників, упорядкування замі-
щення їх посад, омолодження апарату чи-
новників шляхом підбору молодих канди-
датів на заміщення посад, створення у сто-
лиці учбового закладу (академії) для їх
підготовки. Були скасовані деякі посади у
найближчому оточенні імператора.

8. В окремі періоди імператорською
владою встановлювались обмеження на
приріст земельних володінь місцевих зем-
левласників з числа чжухоу, лєхоу, гунчжу.
шимін, а також чисельність служниць – нубі.

9. Проводилася активна політика по
відношенню до нових регіонів, була у прин-
ципі відроджена структура “зовнішнього
поясу” – вайфу, що існував за часів Шансь-
кої протодержави і у пізніший час. Інша
модель регіональної політики застосовува-
лася на Корейському півострові. Захопив-
ши частину корейської держави Чосон,
ханці утворили на відвойованій території
області і повіти за загальнокитайською мо-
деллю.

10. Землю можна було (хоча й з доз-
волу общин) відчужувати у власність.
Концентрація земель крупними земле-
власниками набувала все більших
розмірів. Це відбувалося всупереч
офіційній політиці дроблення великих
володінь адміністративними засобами і
певною мірою ослабляло Центр. Було
оголошено про повернення до традицій
давнини у землекористуванні, тобто
відновлення права власності імператора
на усі землі в країні і до відбудову систе-
ми “колодязних полів”. Система перед-
бачала перерозподіл землі на принципах
зрівняловки, що унеможливлювало зем-
леволодіння у великих розмірах.

11. Боротьба Центру з регіонами обу-
мовила перенесення столиці Китаю
східніше, до міста Лояна. Перенесення сто-
лиці у свою чергу спричинило утворення
нової держави – Східної Хань. Західна і
північна частини імперії почала занепада-
ти і політично, і економічно.

Будучи територіально наближеною до
басейну Янцзи, держава Східна Хань ос-
новні зусилля у регіональній політиці скон-
центрувала на забезпеченні господарсько-
го освоєння територій у басейні цієї ріки.

Колись необхідна і розгалужена сис-
тема військових поселень на північно-
західній периферії східноханської держа-
ви фактично розпалася, що вивільнило
людські і матеріальні ресурси Центру для
експансії у південному напрямку.

12. Перенесення вектору регіональної
політики Центру у напрямку на Південь
супроводжувалася появою низки по суті
перехідних ( з огляду на кількість і тип роз-
селення людей) територіально-адміністра-
тивних одиниць.

Якщо у внутрішньому Китаї області
були заселені відносно рівномірно, то в
прилеглих до внутрішніх районів прикор-
донних областях ханці спочатку скупчува-
лися навколо адміністративних центрів об-
ластей та уздовж шляхів комунікацій
(трактів) і лише потім, поступово, освою-
вали все більш віддалені від них землі.

13. Території Південного Примор’я, що
були населені в основному неханськими
народами, визнали залежність від імперії
Східна Хань лише номінально, продовжу-
ючи розвиватися в умовах автономії висо-
кого ступеню.

14. Була започаткована практика аси-
міляції підкорених некитайських народів.
Відновивши ханське управління областя-
ми на півночі і заході країни, раніше завой-
овані некитайськими племенами, Центр
вдався до політики їх примусового пересе-
лення у внутрішні області країни. У басейні
середньої течії Хуанхе та на Північно-ки-
тайській рівнині з’явилися мирні сянбі і
цяни, значна частина яких отримала по-
стійне мешкання серед китайців, від кочо-
вого способу життя переходила до осілого
і поступово асимілювалась.

 15. Одним з наслідків великомасш-
табного селянського повстання “жовтих
пов’язок” наприкінці другого століття
н.е. було утворення нової в історії райо-

Формування системи управління регіонами у древньому Китаї
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нування Китаю одиниці – чжоу – округу.
На початку вона мала військово-політич-
ний зміст, оскільки була введена Центром
для того, щоб не втратити важелі управ-
ління у складних умовах боротьби з по-
встанцями. Регіональна управлінська
вертикаль стала мати принаймні чотири
ступеня: Центр – область – округ –
повіт.

16. З крахом Ханської імперії фактич-
но завершився тривалий період існування
древньої централізованої імперії у Китаї.
Незабаром вона була поділена політични-
ми кордонами держав, які виникли на улам-
ках Ханської держави. Процеси формуван-
ня системи управління в її рамках призу-
пинились.

Таким чином, у древньому Китаї на
ранній стадії становлення китайської дер-
жави процеси державотворення супровод-

жувалися формуванням різних, адекват-
них чи не адекватних (з наступною транс-
формацію чи вимиранням) мінливим
історичним обставинам моделей управлі-
ння регіонами. Зі збільшенням території
і змінами територіально-адміністратив-
ного устрою, ростом населення, продук-
тивних сил Китаю, розгалуженням дер-
жавного апарату і місцевих урядів, посту-
пово формувалася модель регіонального
управління, яка в Ханську добу стала ус-
таленою і в подальшому суттєво не
змінювалась.

Традиційні структури регионального
управління, модель територіально-адмі-
ністративного устрою і ієрархія носіїв
центральної і регіональних влад в ціло-
му забезпечували потреби китайської
держави протягом усього періоду її існу-
вання.

В.В. Величко
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“Гесаріада, або
Епос про царя Геса-
ра” – складова і не-
від’ємна частина
культурної спадщи-
ни Тибету. Образи
епосу, його голов-

ного героя – Гесара і його країни – Лінгу, про-
низують усі сфери духовного життя тибетців.
Вони присутні в усіх різноманітних проявах:
це фольклор – Лінг лу (тиб. ling glu), або “Пісні
Лінгу”; це театр – чам (тиб. ‘cham, монг. цам)
на честь Гесара; це театралізовані дійства на
честь Гесара – Лінг дро ролмо (тиб. gling-‘gro
rol-mo); це образотворче мистецтво – живопис,
фреска, скульптура; це релігія – буддизм і на-
родні вірування; це міфологія. І хоча питання
про походження епосу і імені героя все ще ли-
шається дискусійним, в самосвідомості ти-
бетців, розповідачів епосу Лінг (тиб.gling), краї-
на царя Гесара ототожнюється з країною Бод
(тиб. ‘bod), тобто Тибетом. Проте Гесар висту-
пає в самих несподіваних іпостасях.

З ім’ям Гесара пов’язуються різно-
манітні форми пророкувань, що беруть
свій початок з так званих мо (тиб. mo –
буквально жереб), найбільш архаїчного
виду ворожби з відомих у Тибеті. Зазви-
чай ці пророкування – шестискладові.
Одне з таких ворожінь зветься Гесар да
мо (тиб. gesar mda’ mo), чи “віщування за
стрілою Гесара”. Про походження самого
обряду мало що відомо. Але можна при-
пустити, що він відбувався таким чином.
Брали деяку кількість стріл. Кожна мала
свій порядковий номер. Стріли розміщу-
вали у високому посуді (можливо сагай-
даку?). Виконавець обряду починав його
трясти, аж поки одна чи кілька стріл не
випадали. Числа, якими ці стріли по-
мічені, звіряли за відповідними значення-
ми у Мо пе (тиб. mo dpe); або Книзі га-
дань, що відома ще з VIII ст. за фрагмен-
тами з Дуньхуана, і таким чином, визна-
чалася доля того, на кого гадали.

Більш детально відоме гадання під на-

ТИБЕТ:
ГОРИ, ГЕРОЇ, ГІРСЬКІ БОЖЕСТВА

звою Гесар г’ялпо трамо (тиб. gesar rgyal-
po phra-mo), або “віщування за дзеркалом
царя Гесара”. В цьому випадку зображен-
ня царя Гесара у вигляді воїна – в шоломі,
панцирі, у високих чоботах, зі стрілами у
сагайдаку; при ньому лук і меч; у руках бойо-
вий спис та палиця, – вішається на стіну.
Перед ним ставиться жертовний столик.
Якщо живописне зображення відсутнє, то

на столик ставлять будь-яке інше зображен-
ня Гесара: торма (тиб. gtor-ma), жертовні
хлібці йому визначеної форми  або ж че-
мар (тиб. phye-mar) – різновид новорічних
підношень із збіжжя. Попередньо вистав-
ляються три чашечки, що наповнені мас-
лом, пивом, молоком. Праворуч ставиться
посудина з також насипаною пшеницею
або ячменем, куди наконечником донизу
втикається дамо (тиб. mda’-mo) – ворожеб-
на стріла. Ліворуч ставиться посудина та-

Цар Гесар. Школа карма

О.Д. Огнєва
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кож з насипаною пшеницею чи ячменем і
встромленим добре відполірованим мета-
левим дзеркалом – “дзеркалом карми” (тиб.
me-long gi las). Поверхня дзеркала прикри-
та шматками шовку – червоного, білого,
зеленого, жовтого і синього кольорів. Якщо
ж немає всіх п’яти, достатньо одного із зга-
даних. Ставиться непарна кількість лампа-
док (1, 3 або 5). Виконавець обряду розмі-
щується перед цим підготовленим вівта-
рем, запалює пахощі, приносить пожертви,
читає заклинання, звернені до Гесара.
Потім до ворожбита підводять хлопчика
років восьми “чистого за походженням”,
тобто не з родини коваля чи м’ясника. Во-
рожбит знімає з дзеркала тканини і хлоп-
чик дивиться у дзеркало. Якщо ворожіння
відбувається успішно, то хлопчик описує
те, що він бачить, а ворожбит таким чином
отримує відповіді на свої питання. Якщо
видіння відсутні, то ворожбит вдається з
кликанням до Гесара. Якщо і третя спроба
невдала, то ворожбит звертається до інших
ворожінь. У випадку відсутності хлопця,
який підходить для виконання обряду, його
виконавець сам дивиться у дзеркало і потім
пояснює свої видіння. Замість дзеркала
може використовуватися меч, на відполіро-
ваному лезі якого ворожбиту надається
можливість провидіти майбутнє.

Стріла, меч, дзеркало – універсальні
атрибути в тибетській (і не тільки ти-
бетській) обрядовості. Стріла виступає в
якості оберега при народженні хлопчика,
на весіллі. В епосі вона виконує функцію
жереба: наприклад, в першій главі епосу
(“Глава про народження Гесара”), аби
визначити майбутнє місце народження ге-
роя, пускали стріли з лука в різні світи –
світ людей, світ богів тощо.

Меч взагалі і меч Гесара може повністю
захистити від ворожих сил. У міфології Ти-
бету відомий чарівний меч, що захищає його
власника від усіх можливих видів зброї.
Крім цього, меч – обов’язковий атрибут ви-
конавців багатьох обрядів, пов’язаних з виг-
нанням злих духів.

Дзеркало (або його замінник – вода)
також постійно використовується в обря-
довій практиці Тибету. Достатньо згадати
атрибут Гесара – кришталеве дзеркало, в
якому йому з’являється увесь світ, а в

буддійській традиції відомо “дзеркало кар-
ми”, по якому Чойг’єл (тиб. сhos-rgyal) –
володар Аду – визначає минуле і майбутнє
тих, хто відродився в Аду, спокутуючи гріхи.
Заклинателі погоди, щоб визначити приро-
ду хмари, яка насувається, наливали воду у
власну миску і за відбитими у ній хмарами
та іншими ознаками не тільки визначали, чи
грозова це хмара, чи градобійна, але й, в за-
лежності від ситуації, приймали рішення
про ті чи інші міри захисту.

Одне з найбільш популярних весняних
свят – “Свято Лінга”. Воно святкується в
Амдо, у тибетських селах китайської
провінції Ганьсу, в Лхасі. У святі беруть
участь вершники в повному бойовому
строї, нібито представляють воїнів Гесара.
У селах Ладакха побутувало весняне свято
Лінг лу “Пісні Лінга”, присвячене Гесару.
Мешканці села співали пісні Лінга, слави-
ли Гесара, вісьмох його богатирів і трид-
цяти двох супутників. Ці весняні свята
мали відношення до обрядової практики з
метою захисту та збереження майбутнього
врожаю. В селах Східного Тибету, де були
храми із зображенням Гесара, існувало по-
вір’я, що в цих селах не потрібні заклина-
телі погоди, приборкувачі хмар, тому що
Гесар повинен був і так захищати їхніх
мешканців від непогоди. Тобто в обрядовій
практиці Гесар міг виступати і захисником
майбутнього врожаю, і управителем пого-
ди, а також пророкувати майбутнє.

За Гесаром пов’язаний ще один вид во-
рожіння – “Пророкування по шести пта-
хах” (тиб. drug-gi bya mo), відомий тепер
тільки за назвою, хоча птахи використову-
валися ворожбитами під час ворожінь на
майбутній врожай і в інших випадках. До
того ж Джа (тиб. bya) – птах-тотем одного
з племінних кланів Центрального Тибету,
предків царської династії.

Меч, стріла, птах – не тільки атрибути
образу Гесара, відомого у фольклорній об-
рядовій практиці тибетців. Це ще атрибу-
ти епічного Гесара і персонажів міфологіч-
ної родини лха – гірських божеств, надзви-
чайно важливих у тибетській міфології.
Лха керують погодою, охороняють кордо-
ни, конкретне місце, опікуються здоров’-
ям, можуть бути пращурами тих, хто живе
поруч з місцем їх побутування, сприяють

О.Д. Огнєва
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плодючості тощо. Іконографічно і Гесар, і
лха – це зазвичай образ богатиря-воїна або
вершника-богатиря в повному військово-
му строї, якщо лха має антропоморфний
вигляд (гірські божества можуть прийма-
ти також інший вигляд).

Оскільки, за деякими версіями епосу,
земний батько Гесара – гірський дух, то і за
народженням епічний герой належить до
міфологічної родини гірських божеств. У
міфології Рулак’є (тиб. rus-las skye) – один
з культурних героїв, є сином гірського бога.)

На кожному перевалі, горі, броді, вод-
ному джерелі біля гори чи у центрі округи
тощо, тобто у будь-якому топографічно зна-
чимому пункті є жертовне місце лхатхо,
лаце (тиб. lha-tho la-tse), визначене купою
каміння, тому що кожна людина, благопо-
лучно перетинаючи такий пункт, лишає
камінь. У тибетській міфології, за однією
з версій, коли створювався світ, спочатку
виклали купу каміння на білому льодови-
ку, як символ гірських божеств. З часом такі
купи каміння в ритуальній практиці пере-
творювалися на символ втіленого всесвіту
з визначеними материками, що орієнтовані
по сторонах світу, і світовою горою – віссю
всесвіту, як і в буддійській картині світо-
будови – 12 материків і 13-й елемент – гора
Меру. В такому місті здійснюють санг (тиб.
bsang) – куріння ялівцю в залежності від
мети: на знак вдячності або прохання про
захист і покровительство, або щорічної по-
дячної пожертви тощо. Описи, а точніше
переліки (тиб. лхатхо) божеств, яких при-
кликають, знаходяться в так званих лхасанг
(тиб. lha-bsang), різновиді численних пи-
семних обрядників.

Схожий лхасанг був включений в епіч-
ний текст однієї з найпопулярніших частин
“Гесаріади” – “Глави про війну з хорами”.
В ній розповідається про битви мешканців
Лінгу, під час відсутності свого правителя
з ворогами у подобі трьох царів – Гурсера,
Гурнага, Гуркара, які зі своїми арміями
рухаються на Лінг, як три вихори, як три
гори. Перемогу над ними отримує Гесар
після свого повернення, знищивши попе-
редньо лан’я (тиб. bla-n’a) – рибу-душу –
втілення життєвої сили цих царів.

Напередодні нападу ворогів дружина
Гесара Бругмо (тиб. ‘brug-mo) бачить про-

рочий сон, який віщує біду. І воїни Лінга
відправляються оглядати кордони своєї
країни. На гірському перевалі вони розку-
рюють ялівець, скликаючи 13 богів, які у
відсутність Гесара мають захищати країну
від загрози. Ось імена 13 божеств, розмі-
щених у визначеному порядку згідно лха-
сангу:

1. byang-gi gñan chen thang-la
(На півночі Н’янчхен-тхангла)
2. byang-gi gnam-tsho phyug-mo
(На півночі Намцхо-чугмо)
3. mon-gyi jo-mo lha-ri
(У монов Джомо-лхарі)
4. gtsang-gi jo-mo kha-rag
(У Цанзі Джомо-кха раг)
5. dbus-kyi ‘o-lde-gur-rgyal
(В Уе Оде-гург’ял)
6. rgya-nag-gi ri-bo rtse-lnga
(В Китаї Рібо-ценга)
7. shar-kyi tsong-kha’i khra-mo rgyab-

ring (На сході, в Цхонкха, Трамо-г’ябрі)
8. ’brug-gi tshe-ring phyed-luga
(У Бутані Церінг-чхеднга)
9. ‘dbus-kyi gshung-gi ‘phrul-ri khar-

brtag (В Уе, у Шунг, Трулрі-кхартаг)
10. Khams-kyi rma-chen sbom-ra
(У Кхамі Мачхен-бомра)
11. dmar-chen gzi-gdong khro-bo
(Марчхен зідонг тро-бо)
12. gtsang-gi jo-mo gangs-dkar
(У Цанзі Джомо-гангкар)
13. hor-kyi bhadra nag-po rgyab-ring
(У країні хорів Бгадра Нагпо-г’ябрі)
І хоча лха в наведеному списку мають

відношення до епічної країни Лінг, на-
справді мова йде про Бод – так свою країну
звуть тибетці. І ось чому. По-перше, боже-
ства орієнтовані по сторонах світу; на краї-
ни, що оточують Тибет; на народи – сусідів
тибетців; на провінції, які складають Тибет,
і, нарешті, на окремі повіти. З 13 імен бо-
жеств, 11 – це персоніфікації топонімів, як
тибетських, так і суміжних країн. Таким
чином, захищаючи Лінг, божества захища-
ють і Тибет, приймаючи на себе функції Ге-
сара, епічного героя. По-друге, сам список,
тобто 13 божеств та три імені з числа 13
дають уявлення про образ всесвіту, який
також повинен захищати від зла Гесар. Тоб-
то завдяки звичайному переліку імен у лха-
санзі слухач або читач нібито проходить

Тибет: гори, герої, гірські божества
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крізь всесвіт, епічну країну Лінг і опиняєть-
ся в рідній країні Бод, де йому знайомі й
обіцяють покровительство гірські духи.

Шлюб Гесара, сина гірського духу, і
його дружини Бругмо, яка є втіленням вод-
ної стихії, відбиває побутуючий у міфо-
логічній свідомості тибетців шлюб між
гірським божеством, втіленням гори, і бо-
гинею водного джерела, зазвичай розташо-
ваного біля цієї гори. Тому зовсім не ви-
падково перелік богів у наведеному лха-
санзі починається з імен подібної пари:
Н’янчхен-тханглха – гірський бог, мешкає
на півночі, і богиня Намцхо-чугмо, його
дружина, яка також мешкає на півночі. Цей
бог очолює групу божеств – “Вісімнадцять
хазяїв граду”, є охоронцем скарбів, голов-
ним вартовим кордонів Тибету – “як пас-
тух охороняє свою худобу”, так Н’янчхен-
тханглха охороняє кордони. Він володар і
захисник шляхів, які ведуть до Тибету. Під
його покровительством знаходяться вісім
святих місць Тибету. Гірський бог – дух-
покровитель кордонів між “ру” – кланами
чи родоплемінними об’єднаннями цент-
ральних провінцій Тибету – Уй та Цанг. У
буддійському пантеоні він вважається охо-
ронцем гори Марпорі, де возведена Пота-
ла, палац далай лам. За переказами, цей
гірський бог був навернений до буддизму
проповідником Падмасамбхавою (VIII ст.),
коли Н’янчхен-тханглха витягнувся веле-
тенською змією, перекриваючи проповід-
нику шлях до Тибету. Про дружину бога –
богиню Намцхо-чугмо, відомо дуже мало.
Ці божества тому живуть на вказаних сто-
ронах світу (півночі), що так реально роз-
ташовані відповідні топоніми. Н’янчхен-
тханглха – персоніфікація гірської верши-
ни на однойменному широтному хребті
(широтна орієнтація передається образом
змії). Намцхо-чугмо – озеро в системі цьо-
го хребта. Тобто в цьому випадку пред-
ставлений нібито класичний варіант міфо-
логічного шлюбу – гори і озера, гори і вод-
ної стихії, як це має місце і в епосі.

Слід відзначити, що чоловіче начало
представлено у лхасанзі іменами восьми
божеств, а жіноче – іменами п’яти богинь.
Схід – це ще одна сторона світу, де живе
Трамо-г’ябрі (“Строкатий довгоспинний”).
Що це за персонаж встановити не вдалося,

але можна припустити, що закликається
локальне божество у місцевості Цзонкха,
провінції Амдо. Також не вдалося встано-
вити і реальний топонім у цьому районі.
Проте за цим стоїть, можливо, назва одно-
го з семи гірських хребтів, що оточують
світову гору – гравітаційний центр всесвіту.

2. В обряднику закликаються боги, які
живуть у сусідніх країнах: у Китаї – Рібо-
ценга і в Бутані – Церінг-чхеднга. Рібо-цен-
га, чи китайською Утайшань (“П’ять вер-
шин”), – вшановувані у Китаї гора і
гірський дух, який є її втіленням. Разом з
тим і в Тибеті є гора з такою назвою. Вона
локалізується у долині Нам (від Лхаси вниз
течією К’їчху до ріки Цангпо). Церінг-чхед-
нга у Бутані – це так звані “П’ять богинь
довголіття”. Головна богиня групи – Таши-
церінг-ма (тиб. bkra-shis tse-ring-ma), або
“Щасливе і довге життя”, її атрибут –
мішок з ліками. Одна із функцій групи бо-
гинь “П’ять богинь довголіття” – захист
кордонів Тибету на межі з Непалом. Ця гру-
па богинь входить до групи “Дванадцять
богинь танма”, чия головна функція – за-
хист гірських перевалів і проходів.

Гірська богиня Джомо-лхарі явилася у
вигляді птаха (гусака, качки – водоплавно-
го птаха) буддійському проповіднику на
ім’я Дондуб-чжалцан (XVI ст.) на гірсько-
му перевалі з Тибету до Бутану і завірила
його, що буддизм успішно пошириться у
Бутані.

3. За наведеними визначеннями бо-
жеств можна також з’ясувати етнічні харак-
теристики сусідів тибетців. Джомо-лхарі –
гірське божество, один з епітетів якого
“охоронець кордонів Тибету” – це персоні-
фікація гори поблизу Пхарі, поруч з кордо-
ном Бутана (Джомо-лхарі – тибетська на-
зва гори Еверест, Джомолунгма), що ша-
нується не лише тибетцями, але й племе-
нами народності мон. Мон – загальна на-
зва для мешканців субгімалайської зони від
Кашміру до Ассаму. Бхадра-Нагпо-г’ябрі –
ім’я гірського духа, який  живе на горі Бхат-
тахор у країні уйгурів або на території пле-
мен мін’ягів, на північ від Тибету.

4. До лхасангу включено імена божеств,
особливо вшанованих у провінціях Тибету –
Цанзі, Уї, Кхамі. Богиня Джомо-Кхараг, як і
“П’ять богинь довголіття”, захищає гірські

О.Д. Огнєва
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проходи і водночас є “захисницею” “ру” –
кланів або родоплемінних об’єднань. Боги-
ня – персоніфікація гори Кхараг-чунг, що
знаходиться у місці злиття річок Н’йомачу і
Цангпо у провінції Цанг, Західний Тибет.
Оде-гург’ял (Оде-гунгг’ял) – одне з найдав-
ніших тибетських божеств. Цей бог – голо-
ва родини гірських божеств, батько вже зга-
даного Н’янгхен-тханглха, йому підпоряд-
ковується міфологічна група гірських бо-
жеств, які звуться “дев’ять лха буття” і чиє
місце перебування – небо. До його почету
входять численні предки, духи-масанги (тиб.
ma-sangs) – першопредки тибетців, далха
(тиб. dgra-lha) – охоронці. Його вважають
головою усіх лха Центрального Тибету (про-
вінція Уй і Цанг). Як топонім, Оде-гург’ял –
назва гори у повіті Олкха Центрального Ти-
бету, (провінція Уй). Ця вершина є однією з
священних гір, що пов’язуються з тради-
цією спадкоємності царської династії. Ма-
чен-помра – гірський бог, голова усіх лха в
провінції Кхам Східного Тибету. Він керує
блискавками, градом, іншими несприятли-
вими явищами природи. В його особистих
обрядниках акцентується увага на хмарах:
його кінь швидкий, як хмара; пожертви йому
приносяться у вигляді хмар; вершина тор-
кається сонця і місяця, підошва покоїться
на дні землі, а середина повита хмарами.
Тала вода його льодовиків і сніжників вва-
жається лікувальною при проказі і сприяє
врожаю. Шанується божество тільки миря-
нами. Його вважають покровителем монас-
тиря Галдан, біля якого знаходиться гора
Рібо-гепхел. На ній живе дружина Мачен-
помра – володарка усієї групи “Дванадцять
танма” – захисниць перевалів і гірських про-
ходів. За переказами його навернув до буд-
дизму Цзонхава Лобзанг-дакпа (1357–1419).
Особливо Мачен-помра шанують племена
нголог, які живуть у районі однойменного
гірського хребта. Мачхен-помра – меридіо-
нальний хребет у системі Сичуаньських
Альп з вершиною, що має таку само назву,
у провінції Кхам. За іменем Джомо-гангкар
(“Володарка білих снігів”) криється втілен-
ня групи божеств “П’ять покровителів дов-
голіття”. Реальний топонім, їх місце пере-
бування – однойменна гора у провінції Цанг
Західного Тибету. Але разом з тим Джомо-
гангкар також є однією з назв гори Еверест.

5. Окремо виділено божество Трамо-
г’ябрі у повіті Цзонгкха, провінція Амдо.
Так опосередковано, як вже зазначалося, до
лхасангу була введена і четверта провінція
Тибету. Топонім Цзонгкха згадується у
дуньхуанскьких документах з VIII ст., а з
кінця XIV ст. він стає широковідомим
завдяки тому, що у цьому повіті народився
тибетський проповідник і релігійний діяч
Цзонхава на ім’я Лобзанг-дакпа, засновник
школи гелуг.

Два імені божеств не були ототожнені
з конкретними географічними назвами.
Ймовірно, Шунггі-Трулрі-кхартаг може
бути уособленням гори поблизу поселен-
ня Шунг-донгкар, яке знаходиться за п’ять
кілометрів на південний захід від Лхаси.
Там живуть два заклинателя погоди, в обо-
в’язки яких входить захист Лхаси, Потали
і Норбулінга, резиденції далай-лами, від
граду та грози. Марчхен Зідонг тробо, у
перекладі “Великий червоний блискучо
гнівноликий”, – одне з таємних імен Ціу-
марпо, тибетського божества, яке вважаєть-
ся головою усіх далха – захисників Тибе-
ту. Його місце перебування – монастир
Сам’є, де знаходилося його судилище душ
грішників, які покинули світ людей.

У принципі гора сприймається як реаль-
но існуючий топонім. Одночасно ця ж гора,
за лхасангом, є активно діючим міфологіч-
ним персонажем – гірським божеством з
багатьма різноманітними функціями, вона
ж є і місцем його перебування. Переважан-
ня гірського рельєфу визначило і сформу-
вало деякі міфологічні функції таких пер-
сонажів: охорона сторін світу, захист кор-
донів, стратегічно важливих пунктів, керу-
вання погодою, охорона скарбів; вони ж є і
духами предків. Широтне і меридіональне
розташування хребтів спровокувало про-
сторову локалізацію божеств Н’янчхен-
тханглха, Мачен-помра, Намцхо-чугмо.

Гори є природним кордоном, що
відокремлює Тибет від іншого, зовніш-
нього світу – чужого. Гірські божества та
їх місця перебування окреслюють у наведе-
ному лхасанзі зовнішній кордон Тибету і по-
стають бар’єром на шляху тих, хто приїздив
чи виїздив з країни. Тому вихідні назви
фіксували країни і народи зовнішнього світу
(Китай, Бутан, мони, хори). І як наслідок

Тибет: гори, герої, гірські божества
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цього, гірських божеств називають “охо-
ронці кордонів” – Н’янчхен-тханглха,
Церінг-чхеднга, Джомо-лхарі. Н’янчхен-
тханглха взагалі називають “охоронцем кор-
донів Тибету”. Гірські божества поширюва-
ли свою владу і на межу між окремими про-
вінціями Тибету. Вони ж мали охороняти
межі між “ру” – родоплемінними об’єднан-
нями всередині кожної провінції. Іконогра-
фічний вигляд гірських божеств при вико-
нанні охорони кордонів – вершник-воїн у
повному бойовому строї.

Власне кажучи, коли воїни країни Лінг
курили санг на перевалі тринадцяти богам,
покровителям і захисникам своєї країни,
вони цими діями закликали захищати Ти-
бет, оскільки імена божеств топографічно ло-
калізували Бод, тобто Тибет. У відсутність
Гесара ці обов’язки правителя і захисника по-
кладаються на плечі спорідненої міфологіч-
ної родини. Тринадцяте, останнє, ім’я боже-
ства – покровителя країни противників також
було включене для того, щоб зменшити заг-
розу і фактично визначити діючий всесвіт.

Хоча ім’я Гесара у наведеному лхасанзі
не згадано, але його образ і як представни-
ка родини гірських божеств за народжен-
ням, і як суб’єкта обрядової ворожбитної
практики, і як епічного героя незримо при-
сутній. Співпадають майже за усіма пара-
метрами міфологічні функції гірських бо-
жеств і функції Гесара, котрий керує пого-
дою, забезпечує врожай, захищає рідний
Лінг, пророкує майбутнє тощо. Звідси й
однаковий іконографічний вигляд.

У наведеному лхасанзі переважає ше-
стискладовий розмір імен гірських бо-
жеств (дев’ять імен), що є властивим
давнім гадальним текстам (пов’язаним не
тільки з ім’ям Гесара), який зберігся  у
системі тибетського віршескладання і у
фольклорі. Проте чотири імені у обрядни-
ку мають різну кількість складів, що обу-
мовлено важливістю місця, де локалі-
зується згадане божество, в історії та куль-

турі Тибету. І таким чином підкреслюєть-
ся єдність країни Лінг і Бод (Тибет). Так
різною кількістю складів виділено про-
вінцію Уй – серце Тибету, історичний
центр країни, де знаходяться головні гори,
що у тибетській міфологічній традиції по-
в’язуються з приходом праведного прави-
теля (серед них і гора Оде-гург’ял), яким
в епосі виступає Гесар.

Виділено Цзонкху – місцевість у
провінції Амдо, тому що там народився
Лобзанг-дакпа Цзонкава, блискучий про-
повідник, вчений, засновник школи гелук,
яка суттєво вплинула на історичну долю
Тибету. Ім’я божества Трамо-г’ябрі, де
присутня ця назва, визначено не тільки
кількістю складів, але й позиційно – воно
є сьомим у списку з 13 персонажів; сім,
як число, універсальне за своїми просто-
ровими характеристиками (чотири сторо-
ни світу, зеніт, надір, центр). Це ім’я –
єдине, що має дві характеристики: сторо-
на  світу – схід, місцевість Цзонкха. І та-
ким чином, ще раз через послідовний ряд:
сторона світу, країна, народ, провінція,
повіт, місцевість – Цзонкха закріплюєть-
ся нерозривний зв’язок Лінга і Тибету
(значно вужче цей ряд свідчить про ло-
кальний характер санга, що побутував у
Цзонзі). Опосередковано всесвіт в епосі
присутній в іменах гірських божеств Тра-
мо-г’ябрі, Мачхен-бомра і Марчхен Зідон
тробо. Склади Тра, Ма і Зі входять у на-
зви трьох гірських хребтів  з семи, що ото-
чують світову гору, гравітаційний центр
епічного всесвіту.

Образ Гесара, що побутує поза епосом
в гадальній практиці, образ його країни
Лінг, присутній у фольклорі, накладання
міфологічних функцій гірських божеств на
образ епічного героя зливаються в єдине
ціле із системою духовних уявлень ти-
бетців, втративши своє, якщо воно й було,
первісне іноземне походження.
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Українські історики [Грушевський
1922, 208], а також історики неукраїнсь-
кого походження [Kaczmarczyk 1988,
106–107, 112; Мацьків 1995, 154–164;
1997, 80–90; 1998, 135–149], які дослід-
жували Зборівський договір, чомусь зви-
чайно оцінюють цю визначну подію як
наслідок “зради хана” – Іслам Ґірея ІІІ.
Ці вчені вважають, що Б. Хмельницький
після великих перемог під Жовтими Во-
дами 16 травня 1648 р. та під Корсунем
25 травня 1648 р. над королем Польщі
Яном Казимиром мав шанси примусити
короля прийняти далекоглядні поступки,
але кримський хан Іслам Ґірей ІІІ “зра-
див” Богдана Хмельницького, втрутив-
ся в його справи, не допустив того, щоб
гетьман створив Українську державу. Це
дуже серйозні закиди Богдану Хмель-
ницькому, тому насамперед треба з’ясу-
вати, хто були договірними сторонами
Зборівського договору – чи, як переваж-
но визнається в історіографії, основний
договір укладено між Богданом Хмель-
ницьким і Яном Казимиром чи між Яном
Казимиром і Іслам Ґіреєм? Це питання
дуже важливе, бо дозволяє зрозуміти, які
можливості  мав Б. Хмельницький у тій
справі. Власне, що це за договір, укла-
дений у 1649 р.? Адже у XVII ст. дого-
вори між собою мали укладати тільки су-
веренні володарі, члени пануючих ди-
настій. Польський король Ян Казимир і
кримський хан Іслам Ґірей ІІІ – це чле-
ни династії і суверени своїх держав, а
Богдан Хмельницький, оскільки він не
був членом династій і не сувереном своєї
держави, з погляду тодішнього міжнарод-
ного права – підданий Яна Казимира,
отже, король Польщі не міг укладати з
Богданом Хмельницьким договору.

Справжній Зборівський договір укладав-
ся між кримським ханом Іслам Ґіреєм ІІІ
і королем Польщі Яном ІІ  Казимиром,
бо вони були незалежними володарями
і династами.

Із збереженого тексту договору між
Іслам Ґіреєм ІІІ і Яном Казимиром зро-
зуміло, що два рівноправні “брати-воло-
дарі” уклали договір між собою. Одним
із основних пунктів була нав’язана Іслам
Ґіреєм ІІІ згода Яна Казимира прийняти
“Статті Хмельницького” [Документи...
1961, 126–127], що був у той час васа-
лом Іслам Ґірея ІІІ. Історики не беруть
до уваги, що власне ці статті стали вер-
шиною тодішніх козацьких домагань, і
їх вони не могли отримати під час без-
посередніх переговорів з королем. Тут
йдеться все-таки про відокремлення Ук-
раїни від Речі Посполитої, хоч в обме-
жених кордонах (Київське, Чернігівсь-
ке, Брацлавське воєводства). Тільки
кримський хан Іслам Ґірей ІІІ як воло-
дар вважався політичним братом
польського короля Яна Казимира, міг
його примусити прийняти ці умови. Ос-
новні пункти Зборівського договору –
про територію і  економічну неза-
лежність Козацької держави – не були
творенням ad hoc (імпровізованою спра-
вою) кримського хана у переговорах з
королем Польщі, а кримський хан реал-
ізував свої зобов’язання, які він прийняв
згідно з договором, представленим
Хмельницьким у березні 1648 р. [Пріцак
1993, 177–191] Богдан Хмельницький
мав свою ідею створення держави на
самому початку революції 1648 р., коли
уклав договір із ханом Іслам Ґіреєм ІІІ.
Без такого договору навряд чи кримсь-
кий хан міг би втрутитися в польсько-

ЗРАДА ХАНА

Л.Д. Пріцак
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український конфлікт і мати на це згоду
чотирьох карачу [Abrahamowicz 1971,
162–163 ;  Документи. . .  1961, 396–
398].Отже, скоріше треба прийняти дум-
ку, що тут йшлося не про “зраду хана”,
а про домовленість Богдана Хмельниць-
кого з кримським ханом, що власне він,
Іслам Ґірей ІІІ, вестиме переговори з ко-
ролем Польщі, бо він мав сильнішу по-
зицію супроти короля і міг вимагати від
польської сторони те, чого Хмельниць-
кому було неможливо добитися. Щоб пе-
ревірити правильність нашої думки сто-
совно ролі кримського хана у Зборівсь-
кому договорі, звернемося до угод, які
були укладені згодом, а саме, до Біло-
церківського [Памятники 1852, 598] і
Жванецького договорів [Грушевський
1931, 712–713].

28 вересня 1651 р. був укладений
Білоцерківський договір безпосередньо
Богданом Хмельницьким без активної
участі кримського хана. Білоцерківська
угода майже повертала все до ситуації
перед 1648 р.: не було більше мови про
козацьку автономію, козаки могли жити
тільки у Київському воєводстві, число
Війська Запорозького тепер було обмеже-
не до 20000. 15 грудня 1653 р. у Жванці
була укладена угода, де знов Іслам Ґірей ІІІ
“зрадив” Б. Хмельницького і сам вів пе-
реговори з Яном Казимиром без участі
гетьмана [Грушевський 1931, 712–713].
Наслідком того було скасування злощас-
ної Білоцерківської угоди і відновлення
Зборівської. Таким чином ми встановили
правильність нашого розуміння Зборівсь-
кої угоди. Дослідження генези Зборівсь-
кого договору засвідчує, що Хмельниць-
кий уже у березні 1648 р., коли його відпо-
ручники вели переговори з кримським
ханом, мусив вже мати державну концеп-
цію, а втім, навряд чи такий обережний
володар, як Іслам Ґірей ІІІ, зв’язувався із
звичайним авантюрником, задля чого тре-
ба було порушити мир з Польщею, а та-
кож між Туреччиною і Польщею. Очевид-
но, візія автономної Козацької держави,
яку можна було зробити союзником
Кримського ханату, цікавила Іслам

Ґірея ІІІ і його державну раду із Тугайбеєм,
тому кримський хан вирішив втрутитися
у польсько-українські справи.

А тепер ми повинні з’ясувати місце
Війська Запорозького в системі Зборівсь-
кого договору: воно не є партнером ані ко-
роля Польщі, ані кримського хана. Іслам
Ґірей ІІІ перебрав на себе своєрідну роль
посередника, який вів переговори безпосе-
редньо із польською стороною у справах
Війська Запорозького.

Постає питання: чи “Декларація ко-
ролівської ласки” вносить важливі зміни
до “Вимог Війська Запорозького”, чи це
нова стилізація з другорядними змінами?
На підставі уважного аналізу двох текстів
ми дійщли до висновку, що має місце дру-
га можливість. Про принципову
розбіжність не може бути й мови, бо якби
існували суттєві різниці між “Вимогами
Війська Запорозького” і “Декларацією ко-
ролівської ласки”, то кримський хан не
уклав би Зборівського договору з
Польщею. Оскільки першою умовою Збо-
рівського договору у кримській версії є
задоволення “Вимог Війська Запорозько-
го”, було закріплено козацькі права і при-
вілеї від давніх польських королів.
Б.Хмельницький не мислив категоріями
абстрактними і не оперував модерними
термінами, а тільки конкретними. Що для
гетьмана було основним – це територія
(Київського, Брацлавського, Чернігівсь-
кого колишніх воєводств), збереження
привілеїв і статусу козаків на цій тери-
торії, але їх число повинно було бути
встановлено, на пропозицію кримського
хана, значно більше порівняно з поперед-
німи вимогами (40000 реєстрових ко-
заків). Уся адміністративна влада належа-
ла гетьманові, його генеральній старшині
та православній шляхті, польський естаб-
лішмент мав бути усунений з українсь-
кої території. Власна судова козацька си-
стема, православна віра в Україні стала
панівною, а Київський митрополит пови-
нен був засідати в сенаті разом із київсь-
ким каштеляном і воєводою, які мусили
бути грецької віри. Таким чином, усі чин-
ники української автономії були юридич-

Л.Д. Пріцак
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но оформлені у Зборівському договорі:
територія, військо, самостійне управлін-
ня, права і свободи, суд, гетьманська фор-
ма управління державою. Порівнявши 18
пунктів “Вимог Війська Запорозького”
[Документи... 1961, 128–131] із “Декла-
рацією королівської ласки” [Акты... 1861,
415–416], приходимо до висновку, що між
ними немає принципової розбіжності.
Недогляд Михайла Грушевського і вче-
них, які повторюють за ним його виснов-
ки, у тому що, вони сприймають Богда-
на Хмельницького як монарха, а він не
був ним. Поляки оцінюють перемоги
Б. Хмельницького як тимчасове явище і
тому не визнають його партнером. Прин-
циповість справи, що стосується Украї-
ни, тобто відокремлення території, за-
безпечення козацької автономії, були по-
годжені з кримським ханом в березне-
вому козацько-татарському писаному до-
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говорі у 1648 р. Деталі оформлення “Ви-
мог Війська Запорозького” кримський
хан залишив Богдану Хмельницькому, і
він їх не торкався, тому хан Іслам
Ґірей ІІІ не мав безпосередньо жодного
відношення до пропозицій Б. Хмель-
ницького, а тільки подав їх королю
Польщі Яну Казимиру. В Зборові не дис-
кутувалися “Статті Б. Хмельницького”
одна за другою, а кримський хан безпо-
середньо подав пакет з договірними
статтями королю Польщі і висловив ви-
могу: або приймаєш “Вимоги Війська
Запорозького”, або – війна. За те, що
кримський хан примусив короля Польщі
прийняти “Вимоги Війська Запорозько-
го” Б. Хмельницького у формі “Декла-
рації королівської ласки” [Собрание...
1822, 451–454], історики ХІХ і ХХ ст.
трактували його послугу як “зраду”, а
це – справжня іронія історії.

Зрада хана
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Національний костюм є одним з найці-
кавіших явищ культури класичної Японії. В
ньому, як у свічаді, віддзеркалюються най-
головніші культурно-естетичні універсалії,
увесь епістемологічний досвід японців. Ра-
зом з тим цей ракурс дослідження японсько-
го костюма залишився поза увагою фахівців,
які розглядають його з точки зору форми та
крою1.  Втім, костюм, як медіаторна катего-
рія, що поєднує такі протилежні поняття, як
Життя та Смерть, Культура й Природа, Свій
та Чужий, – потребує саме культурологічно-
го дослідження2 . Спробою окреслити мож-
ливі напрями дослідженя у зазначеному ра-
курсі є запропонована стаття.

Різноманітні джерела щодо японського
костюма (ширми, сувої, гравюри, ляльки, літе-
ратурні пам’ятки та власне зразки одягу)
свідчать про надзвичайну стійкість, майже
незмінність його форм. Якщо на ранніх ета-
пах складання державності одяг зазнав знач-
ного впливу китайської культури (танського
зразку), то за часів Хейан (794–1185) він на-
був національної інтерпретації й з тих пір май-
же до революції Мейдзі (1867–1868) практич-
но не змінювався за своєю конструкцією.

На відміну від європейської моди, що від
ХVII ст. передбачала динамічну та кардиналь-
ну зміну уподобань3 , японська мода класич-
ного періоду оперує нюансами, зберігаючи
загальну концепцію одягу. Такий консерва-
тизм обумовлений багатьма чинниками. Якщо
європейська мода була пошуком нової мови,
“засобом для кожного покоління заперечити
попереднє та відрізнятися від нього” [Бродель
1986, 347], то японська дотримувалася давніх
форм, що в цілому притаманне суспільствам,
які не зазнавали серйозних конфліктів між по-
коліннями, де традиційні цінності не підляга-
ли сумніву. Так, від давніх часів в Японії у ме-
жах синтоїзму4 , який попри усі складнощі сто-
сунків з буддизмом та конфуціанством збері-
гає свої позиції і по сьогодні, сформувалося
ставлення до одягу, як до речі, що зберігає
душу. В синтоїстському ритуалі “вгамування
душі” померлого проводився обряд “зав’язу-
вання рукавів” (тамафурі) з метою утримати
душу [Ермакова 1995, 20 ]. Тобто одяг мис-
лився як скринька для душі.

Ця ритуальна функція одягу, як і в іншіх

СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ
ЯПОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМA

культурах світу,
свідчить про те, що в
народній свідомості
він – природне продов-
ження людини, її Дім.
Так само, як волосся
або нігті, він викори-
стовувався у магічних цілях у якості
символічної заміни людини [Комарова, Ка-
тушкин 1999, 128]. Зрідка в обрядовій прак-
тиці синтоїзму одяг виконував функцію зам-
іщення людини. В імператорському варіанті
обряду “вгамування душі” богам підносили-
ся три види священного одягу (місо), який
репрезентував імператора, його дружину та
нащадка [Ермакова 1995, 70].

З огляду на те, що костюм є “зовнішнім
шаром” тілесного, він відбиває певну концеп-
цію тілесності в японській культурі. Однак
цей його вимір містить певний інформацій-
ний парадокс: з одного боку, тілесність не
була табуйованою (європейські мандрівники
здивовано відзначали байдуже ставлення
японців до оголеного тіла та оголення). Як
зазначав проф. Ц. Стратз у своєму фундамен-
тальному дослідженні “Форми тіла в житті
та мистецтві Японії”, ніколи в японському
мистецтві не з’являлося чогось подібного до
європейських “венер”. Хоча й існування еро-
тичних серій (так званих сюнга5 ) дає зразки
зображень неприкритого тіла, все ж сама ху-
дожня мова, якою висловлює це художник,
значно відрізняється [Stratz 1904].

З цього приводу важливо відзначити, що
грав’юри сюнга певною мірою являли стан-
дартні зображення тіла, адже їхній головний
зміст полягав у зображенні дії та обставин.
При цьому інколи гіпертрофовані зображен-
ня геніталій можуть здатися європейському
дослідникові свідченням перемоги тілесності,
особливо якщо додати, що відвертість зобра-
жених сцен у багатьох сюнга здатна вразити
будь-кого. Разом з тим у характері зображень
в еротичних серіях спостерігаються певні ти-
пологічні особливості: саме тілa подаються
лише частково оголеними, а найчастіше –
повністю прихованими у хвилях різнобарвних
візерунчастих суконь. Таким чином, демонст-
рується не тіло, як таке, а саме “точка злиття,
яка і є суттю, головною ідеєю зображення” [Го-

С.Б. Рибалко
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родецкая 1993, 74]. Згідно з китайською філо-
софією в місці злиття інь та ян6  виникає Ве-
лике Єдине (тайцзі). Межа між ними і є Шля-
хом Всесвіту (Дао), який дорівнює самому
Всесвіту і Великому Єдиному, де сили інь та
ян перебувають у гармонії.

З іншого боку – складно уявити костюм,
який більше за японський знищує будь-який
натяк на існування тілесності у її природній
данності. У цьому сенсі не має вирішально-
го значення, який саме одяг взяти за взірець –
славнозвісні 12 суконь часів Хейан, чи два-
три косоде7  з величезним поясом (обі) доби
Токугава. І в тому, і в іншому випадку тіло
цілком приховане шатами. Додати до цього
грим (густо вкрите білилами обличчя8 , ви-
голені брови, намальовані чорною фарбою
високо на чолі, чорні зуби9 , а за часів Хейан
ще й нафарбовані зеленою помадою губи),
який не залишав в обличчі жодної природ-
ної риси та перетворював його на маску. Та-
ким чином, може здатися, що японський одяг
виявляється повною перемогою культури над
природою. Навіть більш розкута “костюмна
поведінка” гейш1 0 та красунь з “веселих квар-
талів”1 1, яка передбачала часткове оголення
спини через трохи більшу відстань комірця,
ніж у звичайних кімоно1 2, відкривало для
поглядів трішки більше шиї, але знов-таки
надійно вкритої білилами.

Однак, приховуючи індивідуальні
особливості тіла, костюм водночас форму-
вав його ідеальний образ. Якщо за часів
Хейан багатолисткуваті сукні створювали
образ пишнотілої жінки, то у наступні часи
засобомами одягу відтворюється ідеал тен-
дітної, дещо худорлявої красуні. Подібна
еволюція уявлень про ідеал жіночого тіла
спостерігається і в Китаї [Гулик 2000].

Цікаво відзначити і манеру кокетуван-
ня мешканок кварталів розваги. Якщо в
Європі жінка оголювала певні частини тіла,
то в Японії вона ховала повністю руку
в рукав, що вважалося жестом вельми
привабливим [Kikuchi Sadao 1990]. У
мемуарній літературі містяться свідоцтва
того, що жінки соромилися бути побачени-
ми не роздягнутими, а не одягнутими на-
лежним чином. Тобто костюм виконує фун-
кцію справжнього тіла.

З викладеного вище стає зрозумілою та
особлива увага, яку японці завжди приділя-
ли одягу. Саме “костюмні характеристики”
посідають найважливіше місце у мемуарній
літературі. Сей-Сенагон, приміром, згадую-

чи молодших начальників Лівого та Право-
го загонів, користується виключно описом
одягу: “Як бридко! Вішають на церемоніаль-
ну завісу свої полотняні штани та довгий
одяг, скручений в огидний вузол… Не-
пристойний вигляд! Втім, той самий одяг
падає красивими складками, прикриваючи
ножни меча, коли начальники варти прохо-
дять поблизу двором. Вони виглядали б
зовсім молодцями, якщо б могли, подібно
молодим куродо1 3, завжди носити світло-зе-
лені шати” [Сэй-Сенагон 1975, 319].

Колір та візерунок сукні відповідали уяв-
ленням японців про небесно-земний світо-
устрій. По-перше, він мав відповідати сезону.
Так, навіть наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
на вулицях японських міст можна було поба-
чити розшиті або розписані картини приро-
ди, що прикрашали жіночі кімоно. “Будь-яка
японка з вищого прошарку суспільства має
великий вибір яскравих костюмів до всякої
пори року. Коли квітне вишня або персик, вона
носить кімоно, розшите такими же квітами;
коли приходить час цвітіння хризантеми, –
вона змінює попереднє вбрання на інше, ви-
шукано розшите лише хризантемами; таким
чином, сукні японок – цих живих квітів –
змінюються відповідно до квітів японської
флори” [Садакичи Гартман 1908, 78]. Крім
того, навіть зміна зимового одягу на весняний
здійснювалася колективно. У перший день
четвертого місяця, коли починали квітнути по-
меранці, кувати зозулі, по всій країні прово-
дилася церемонія Зміни одягу (коромогае). У
цей день знімали зимові сукні, підбиті ватою,
та одягали плаття, виготовлені з легкої ткани-
ни. Також вішали нові фіранки, оклеювали но-
вим папером перегородки, стелили нові ци-
новки. У такий спосіб встановлювалася
відповідність людського життя до природних
ритмів. Оновлення одягу являло собою мета-
фору воскресіння природи.

По друге, в ієрархізованому конфу-
ціанському суспільстві саме одяг визна-
чав місце людини у соціумі, що забез-
печувалося жорстким дотримуванням
норм одягу, яке, до речі, регламентува-
лося державою. Колір костюма інформу-
вав про належність його власника до пев-
ного соціального прошарку, його вік та
посаду. Так, ще у 701 р. було розроблено
спеціальний кодекс, в якому зафіксовано
три типи костюма: церемоніальний одяг,
придворний одяг та одяг чиновництва.
Крій, матеріал та кольори одягу визнача-
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лися відповідно до рангу людини. У скла-
деній в 647 р. “табелі про ранги”, стверд-
жувалася ціннісна стратифікація кольорів:
темно-пурпуровий та світло-пурпуровий,
темно-червоний, темно-фіалковий, зелений
та чорний. Наступний наказ від 681 р. вста-
новлював регламентацію на прикраси, тка-
нини, вишивки, капелюшки, пояси. Наказ
685 р. реєстрував вже 48 рангових ступенів
та форм одягу, а також визначав новий по-
рядок кольорів. Найкоштовнішим кольо-
ром став червоний, потім – фіалковий, зе-
лений. Жовтий отримав статус імпера-
торського кольору [Петрова, Бабушкина
1992, 23].

Крім того, вже за часів Хейан колір вка-
зував на вік людини: молоді люди носили
вбрання темно-фіалкового кольору. Що до-
рослішою ставала людина і чим вище місце
вона посідала, тим менше в її одязі було чер-
воного, а сукня набувала спочатку синього,
потім все більш блідого відтінку, а у похи-
лому віці перетворювалося на білу. При-
дворним вищого рангу дозволялося носити
шати з візерунком.

За часів Токугава спостерігається подібна
ситуація з так званими “забороненими ко-
льорами”: яскраві кольори були привілеєм
аристократії – городянам дозволялося ви-
користовувати лише бліді відтінки.

Важливо відзначити також, що у
соціальній стратифікації кольорів не ос-
танню роль (разом із собівартістю виготов-
лення того чи іншого кольору) відігравало і
китайське вчення про п’ять першоелементів.
Неважко помітити, що основні кольори одя-
гу – жовтий, червоний, білий, синьо-зелений
та чорний є складовою частиною системи
першоелементів. Так, жовтий символізував
землю, Сатурн, центр, ноту мі; червоний –
південь, Марс, вогонь, ноту ля; синій – схід,
Юпітер, дерево, ноту ре; білий – захід, Ве-
неру, метал, ноту соль; Чорний – північ,
Меркурій, воду, ноту до. Згідно цією класи-
фікацією, жовтий уявляється невипадково
кольором імператора, адже він символізує
його центральне положення у земній
ієрархії; білий – кольором очищення, що
символізує захід, адже саме на заході, за уяв-
леннями японців, знаходилася Чиста Земля.

Кожен етап життя людини відзначався
тими чи іншими елементами одягу. Так, ще
за кілька місяців до народження дитини ви-
конувався обряд “одягання пояса” (тяку-
тай): на жінку врочисто одягали так званий

“примітний пояс” (сірусі-но обі), пригото-
ваний заздалегідь членами родини. Обряд
супроводжувався промовлянням відповід-
них молитов та заклинань. Величання не-
мовляти, що проводилося на 3-й, 5-й, 7-й та
9-й день після народження, передбачало
піднесення дарунків дитині та його матері,
серед яких мало бути святкове вбрання. По
досягненні 3–4-річного віку проводився об-
ряд “одягання хакама” (широких штанів, які
були обов’язковим елементом як жіночого,
так і чоловічого одягу). Цей обряд викону-
вався незалежно від статі дитини. Головна
роль в цьому обряді належала тому, хто зав’я-
зував пояс (косіюі). Зазвичай це доручалося
найповажнішій особі з числа родичів. Якщо
хакама одягали принцу або принцесі, то не-
рідко косіюі пов’язував сам імператор.

Повноліття відзначалося найважливіши-
ми обрядами у житті людини. Юнакам по-
кривали голову (вистригали спереду волос-
ся, робили чоловічу зачіску та одягали капе-
люха – каммурі), а дівчатам одягали мо –
складчатий шлейф та підв’язували волосся.
Після цих обрядів юнаки та дівчата вважа-
лися дорослими та здатними скласти шлюб,
який, до речі, передбачав піднесення да-
рунків, зокрема тканин та коштовного одягу.

Досягнення 40, 50, 60, 70 та 90-річчя
відзначалося також урочистими обрядами.
Окрім підношень у храм, імениннику підно-
сили стільки дарунків, скільки років йому
виповнилося. Серед дарунків одяг посідав
особливе місце. Завершення земного життя
також відзначалося новим вбранням, у яке
вбирали померлого після обряду омовіння
[Соколова-Делюсина 1992, 71–75]. Саме
тому самурайський кодекс бусідо наказував
вставати якомога раніше та, перш за все, тур-
буватися про чистоту та охайність свого одя-
гу, адже бути готовим до смерті передбача-
ло й бути одягненим належним чином.

Цікавими з точки зору досліджуваної про-
блеми можуть бути і порушення костюмних
норм. Одразу відзначимо, що за використан-
ня в одязі невідповідних рангу кольорів та
коштовних тканин передбачалося жорстоке
покарання – звинуваченому у такому порушені
загрожував штраф або висилка з міста. Нео-
хайність одягу, невідповідність його рівню
події сприймалися суспільством як бруталь-
ний вчинок, виказана неповага. Тож цікавими
є мотивації таких відхилень від норми.

Перегляд писемних джерел та пам’яток
образотворчого мистецтва свідчить про те,

С.Б. Рибалко
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що чудернацький одяг був привілеєм так зва-
них “диваків”, “ексцентричних особистос-
тей” – багатообдарованих натур, що вели
незалежний спосіб життя: художників, по-
етів, каліграфів. Їхні божевільні, з точки зору
пересічної людини, вчинки були яскравим
свідченням їхньої талановитості. Розкуйовд-
жені зачіски, лахміття одягу, презирство до
матеріальних благ були невід’ємною части-
ною узагальненого портрета митця [Рибал-
ко 1998] та виступали ознакою безпобутово-
го, безкорисливого життя і духовного багат-
ства. У контексті культури конфуціанського
суспільства, де вбрання – “найінтимніша ча-
стина ритуалу, наче храм в мініатюрі”, такий
вигляд мав сприйматися як соцiальний епа-
таж. Однак культурний статус цієї недбалості,
як характерної риси творчої людини, усвідом-
лювався їхніми сучасниками. Про це свідчить
лаконічна та вельми красномовна характери-
стика одного з відомих живописців XVIII ст.,
типового “дивака” Ікена Тайга: “Лахміття
одягу, нечепурна зовнішність та щире сер-
це” [Rinker 1982, 84].

Цікаво, що будь-яке порушення встанов-
лених норм ніколи не схвалювалося суспіль-
ством і часто каралося та, водночас, вважа-
лося, що художник мусить бути такою собі
білою вороною, заколотником, бунтарем,
надто вільним – тобто “славнозвісністю”.
Тож костюмні витівки “диваків”, попри їх
епатажний ефект, були до певної міри очіку-
ваними та врешті-решт “нормованими” для
представників цієї соціальної групи.

Костюмна анархія була притаманна і свя-
там, що відзначалися у “веселих кварталах” –
особливій сфері життя, яку можна з певною
долею умовності порівняти з карнавалом євро-
пейського середньовіччя та Ренесансу, під час
якого припиняли діяти закони серйозного по-
всякденного життя. Саме карнавал, на думку
М.М. Бахтіна, являє собою квінтесенцію особ-
ливої позаофіційної народної культури, що
може вільно проявлятися лише у святковий
час. У японських “веселих кварталах” пере-
важали принципи, протилежні зовнішньому,
офіційному світові. “Саме у цій антиофіційній
спрямованості феномен “веселих кварталів”
може бути порівняльний з європейським кар-
навалом. Якщо карнавал обмежується часом,
то веселі квартали – територіально. І те й
інше – опозиційне до офіційної культури. І там
і тут офіційні серйозні цінності підлягають де-
вальвації, осміювання, жарту” [Успенский
1989, 142].

У гравюрі Кітагава Утамаро “Гейші, що
збираються на Нівака-карнавал” зображено
жінок, одяг яких являє чудернацьку суміш
стрічок, накидок, бахроми, що, безумовно, ви-
лучало людину з регламентованого світу по-
всякденності. Схожим чином одягалася і слав-
нозвісна засновниця театру Кабукі14 – Окуні.
“Не укладене за японським каноном волосся
було скріплене пов’язкою хатімакі, до пар-
чового одягу було причеплено довгий та ко-
роткий мечі, на поясі теліпалися прикраси, на
грудях – заморський хрест. Таким був незви-
чайний чоловічий одяг, у якому Окуні вико-
нувала свої танці” [Николаева 1986, 216].

Таким чином, костюм є вчинком. З цьо-
го приводу цікавими уявляються і численні
“костюмні фразеологізми” – метафори дії
або душевного стану людини, наприклад:
“мокрі рукави” – у сенсі сумувати, плака-
ти; “вдягти мокру сукню” – дати привід для
пліток; “вдягти парчове вбрання вночі” –
зробити щось даремно; “змінити вбран-
ня” – досягти службового підвищення;
“вдягти офіційні шати” – прийняти ранг чи-
новника; “зняти чиновницький капелю-
шок” – піти у відставку; “зняти капелюха
та розпустити пояс” – влаштуватися без
особливих церемоній тощо. Переважна
більшість вказаних фразеологічних зво-
ротів має китайське походження та широ-
ко використовувалася і в середньовічній
китайській літературі [Севитов 1998, 141].

Разом з тим, і нормовані, і ненормовані
вчинки щодо одягу передбачають адресат,
тобто глядача, який зуміє оцінити його відпо-
відним чином. Достатньо згадати, приміром,
нотатки Сей-Сьонагон з рубрики “те, про що
жалкуєш”: “…Дами не одягали найкращого
вбрання: обережність не завадить у дорозі.
Проте краї їхніх суконь красивими хвилями
вибігають з-під фіранок екіпажу. Шкода, ми-
луватися нікому! Ніхто з поважних осіб не
зустрічається на дорозі, ані верхи, ані в екі-
пажі! Як шкода! “Хоча б простолюдин якийсь
зустрівся”, – зітхають дами. Зачарований їх
витонченістю, він став би розповідати про
них своєму панові. Все ж краще, ніж нічого”
[Сэй-Сенагон 1975, 130–131].

Одяг виступав також ознакою націо-
нальної ідентифікації. Особливу увагу в
зазначеному контексті привертають пам’ят-
ки живопису XVI–XVIII ст., коли японці,
окрім традиційних контактів з Китаєм і
Кореєю, почали (хоча й доволі обмежено)
контактувати з європейцями. Враховуючи
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одноманітність прийомів у зображенні
фігури та особливостей обличчя людини,
саме характеристика одягу виконувала ви-
рішальну роль у визначенні національної
приналежності зображених героїв. Ки-
тайські красуні подавалися митцями у ти-
пово китайському вбранні танської доби; у
зовнішньому вигляді європейців підкрес-
лювалися екзотичні елементи костюму:
плащі, короткі штани, широкі комірці, ди-
вовижні, як на погляд японців, капелюхи.

Таким чином, одяг у традиційній Японії,
як і у середньовічній Європі, “виступає у
якості соціомоделюючої стратегії” [Сукова-
тая 1998, 153]. Він віддзеркалює цінності кон-
фуціанського суспільства, його ієрархічну си-
стему, визначаючи належність людини до
певного соціального прошарку, її посаду і вік.
Відповідність костюма до змін природи, його
космологічний зміст, колективна форма пе-

реходу від зимового одягу до весняного доз-
воляють його розглядати як мікрокосм у мак-
рокосмі. Отже, костюм виступає як засіб гар-
монізації людини зі світом, забезпечує її
“встроєність” у більш загальний контекст
небесно-земного світоустрою.

Японський національний стрій є певною
мірою і об’єктивацією тілесного в культурі.
Він репрезентує розмаїття уявлень про його
містичний та природний вимір, виступаючи
як заміна людини або її друге, ідеальне тіло.
Як alter ego людини він постає метафорою
вчинка, свідченням певної позиції, своєрід-
ним інформаційним посланням у світ.

Стійкість та незмінність норм одягу
обумовила і порядок їх порушень. У цьо-
му сенсі костюм є певною канонічною
структурою, відповідно до якої поява будь-
яких нюансів або порушень створює нові
контексти його сприйняття.

1 Прикладом можуть слугувати дослідження В. Бруна, М. Тільке, Масао Ісідзави тощо.
2 Вперше цей вимір одягу було визначено філософами-структуралістами Р. Бартом

та К. Леві-Стросом.
3 Хоча правило змін в одязі встановлюється в Європі біля 1350 р., і саме ця дата

вважається початком історії моди, все ж справжньої динаміки вона набуває, як вважає
Ф. Бродель, наприкінці XVII – на початку XVIII ст.

4 Синтоїзм – комплекс автохтонних японських релігійних і магічних вірувань, містить
в собі характерні для архаїчного типу світосприйняття складові, серед яких особливе місце
посідає культ предків. Крім того, в ньому присутні елементи шаманізму, зокрема анімізм.

5 Сюнга – “весняні картини” – еротичні картини, жанр, запозичений японцями з Китаю.
6 КонцепціяІнь-Ян – дуалістична структура світу, згідно якій всі його явища являють взаємодію

сил – інь та ян. З точки зору цієї найдавнішої космогонічної системи, ян – це уособлення чоловічого,
сонячного, активного начала, а інь – жіночого, темного, пасивного. За допомогою цих бінарних
опозицій, на думку китайських та японських філософів можна описати усі явища світу: твердий –
м’який, тепло – холод, постійний – мінливий, гучно – тихо, ліворуч – праворуч, сухе – вологе тощо.

7 Косоде – широкий та довгий халат. До XVI ст. слугував спіднєю сукнею, а згодом
став нарядним верхнім одягом.

8 С.С. Пасков з цього приводу зазначає, що звичай користуватися білилами був
запозичений японцями з танського Китаю. Стійкість цієї традиції дослідник пояснює
необхідністю приховати сліди віспи на обличчі.

9 У давнину заміжні жінки в ознаку відданості чоловікові вибивали собі передні
зуби. Згодом ця традиція трансформувалася у звичай чорнити смолою зуби.

10 Гейша (гейся) – у перекладі з японської означає “людина мистецтва”. На початку
XVII ст. це були чоловіки-комедіанти та музики, які розважали гостей на званих вечірках
піснями та жартами. У 1751 р. у кварталах розваги Сімабара в Кіото вперше у цій ролі
з'явилася жінка (онна-гейся). Через деякий час жінки-гейші з’явилися в Едо. Вишуканий
смак, володіння навичками гри на музичних інструментах, співу і танцю, складання віршів
дуже швидко перетворили їх на кумирів цього позаофіційного світу. В наступні десяти-
річчя жінки витіснили чоловіків із цієї сфери діяльності.

11 “Веселі квартали”, або “Зелені квартали”, “Йосівара” – квартали кохання в Едо (суч. Токіо).
12 Кімоно – від кіру моно – “річ для надягання” – загальна назва японського одягу, а

з XIX ст. – основного виду наплічного одягу.
13 Куродо – придворні 6-го рангу, які прислуговували імператорові. Вони носили

одяг жовто-зеленого кольору.

С.Б. Рибалко
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14 Кабукі – театр, що був заснований жрицею храму в Ідзумо – Окуні. Це був у повно-
му значенні цього слова міський театр: героями його п’єс та глядачами були городяни.
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Концепція “трьох світів” стала комп-
лексним теоретичним узагальненням зов-
нішньої політики КНР, логічним продов-
женням процесу самоідентифікації та по-
шуків китайським керівництвом місця Ки-
таю в системі світових міжнародних відно-
син. Ця концепція передбачає відмову від
односторонньої орієнтації на партнерство
та тісний союз з Радянським Союзом і є
віддзеркаленням прагнення китайського
керівництва до запровадження самостійної
зовнішньої політики.

Отже, концепція “трьох світів” місти-
ла в собі такі головні положення:

1. За умов біполярності світу та пере-
бігу “холодної війни ” Китай намагався
відстояти та зміцнити незалежність своєї
позиції на міжнародній арені; відокремити-
ся від спільної позиції країн “соцтабору”;
позбутися ролі “одного з учасників” двопо-
люсного протистояння. Ідеологічні ярлики
для США (імперіалізм) та СРСР ( соціал-
імперіализм), які були віднесені до “першо-
го світу”, свідчили про сприйняття політи-
ки цих держав як виявлення “гегемонізму
та експансіонізму”. Жорстокий образ воро-
га, розповсюджений китайською пропаган-
дою щодо країн “першого світу”, повинен
був сприяти мобілізуючому впливові як на
свідомість китайського населення, так і на
внутрішньополітичну ситуацію в цілому.

 2. Теза про спільне протистояння “дру-
гого” та “третього світів” “першому” ви-
являла намагання Пекіна поступово нала-
годити співробітництво із Заходом, до
спроб встановлення безпосередніх кон-
тактів з розвинутими країнами Західної
Європи та Японією, фактичну відмову від
політики ігнорування Заходу, намагання
вийти зі стану ізоляції.

 3. Проголошувалось, що головним
зовнішньополітичним партнером Китаю є
країни так званого “третього світу”, еко-
номічно нерозвинені та політично слабкі.
КНР, як володарка ядерної зброї та постійний
представник у Раді Безпеки ООН, перебу-
ваючи на відносно низькому рівні розвит-
ку економічного потенціалу, мала непогані
підстави і можливості відігравати роль
лідера цієї численної групи країн.

Теорія “трьох світів” започаткувала чер-
говий етап змін у практичній діяльності КНР

ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ КНР:
ВІД ТЕОРІЇ  “ТРЬОХ СВІТІВ”

ДО ТЕОРІЇ  “БАГАТОПОЛЯРНОГО СВІТУ”
на зовнішньополітичній арені. Надалі акцен-
ти та інтерпретація курсу зовнішньої політи-
ки країни відбувалися здебільшого з ураху-
ванням внутрішніх орієнтирів та потреб.

Інтервенція радянських військ до Че-
хословаччини спричинилася до загострен-
ня боротьби в середині китайського керів-
ництва щодо подальшої лінії у міжнарод-
них справах. Йшлося про два варіанти зов-
нішньополітичної стратегії й відповідно
практичної поведінки на світовій арені.
Група, яку очолював маршал авіації, офіцій-
ний спадкоємець Мао Цзедуна Лінь Бяо,
виступала проти ескалації погіршення ки-
тайсько-радянських відносин, наполягаю-
чи на схожості суспільного ладу двох країн.
Відомий вислів Лінь Бяо про те, що “навіть,
якщо не досягнути згоди, все одно можна
об’єднати зусилля, і в дощ, і в бурю бути в
одному човні” [Женьмінь жібао 1970].
Першій групі протистояла друга – впливо-
ва група так званих “прагматиків”, яку очо-
лював Чжоу Еньлай. Вони відстоювали
політику непримиренної протидії ра-
дянській експансії. Логічним продовжен-
ням цього курсу виглядало блокування із
Заходом, включаючи його лідера – США.
“Вереснева криза” 1971 р. і усунення з ки-
тайської політичної арени Лінь Бяо свідчи-
ли про перемогу другої групи. Таким чи-
ном, був закріплений курс на поліпшення
відносин з США.

Незабаром, 21 лютого 1972 р., відбув-
ся візит президента США Р. Ніксона до
КНР. Йому передувала “човникова дипло-
матія” держсекретаря США Г. Кіссіндже-
ра. Сторони домовилися будувати свої
відносини на принципах мирного співісну-
вання, не використовувати силу або загро-
зу сили один проти одного. При цьому, як
зазначав впливовий американський китає-
знавець Теріл Росс, китайське керівництво
апелювало в першу чергу до тих сил у
США, які теж розглядали Китай як додат-
ковий важель впливу на СРСР [Ross 1972,
141–154].

Зближення двох країн просувалося
вперед досить швидко. У ході розмов з аме-
риканськими конгресменами влітку 1972 р.
Чжоу Еньлай заявив, що “присутність
США на світовій арені має важливе зна-
чення через те, що вона є гарантією миру і

В.В. Седнєв
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стабільності”. Він також висловився про-
ти відходу США з регіону Тихого океану,
підкресливши, що такі дії “можуть сприя-
ти виникненню нестабільної ситуації в цьо-
му районі світу” [New York Times 1972].

Необхідно також зазначити, що багато
з того, що відбувалося в американо-ки-
тайських відносинах, ніяк не відображало-
ся у матеріалах китайських ЗМІ, що пра-
цювали на внутрішню аудиторію.

Не можна не віддати належне китайсь-
ким керівникам, які за короткий проміжок
часу (рік або трохи більше) досягли відчут-
них зрушень у налагодженні відносин з
найвпливовішою світовою силою – США.
Нагадаємо, що це відбулося після довгого
періоду ворожнечі. В той же час слід зау-
важити, що подальший розвиток двосто-
ронніх відносин виявився набагато склад-
нішим, ніж вважали китайські лідери, що
його започаткували. В основі цього були
глибокі політичні і соціально-економічні
протиріччя і розбіжності між двома краї-
нами. Проблеми і недоречності цього про-
цесу викликали незадоволення і розчару-
вання обох сторін, впливали на темпи і
якість американо-китайських зв’язків.

Смерть Мао Цзедуна і принципові
зміни у складі китайського керівництва
спричинилися до серйозних якісних транс-
формацій у вищих політичних колах Китаю
та перегляду як внутрішніх, так і зовнішньо-
політичних пріоритетів. Ці зміни, зокрема,
можна простежити на матеріалах різних
політичних заходів високого рівня (з’їздах і
пленумах ЦК КПК, сесіях Всекитайських
Зборів Народних Представників), у допові-
дях та промовах політичних лідерів КНР.

Так, основні зовнішньополітичні на-
станови напередодні ХІ з’їзду КПК поча-
ли формулюватися ще на липневому Пле-
нумі ЦК КПК 1977 року. На ньому було
підтверджено установку на боротьбу “про-
ти гегемонізму двох наддержав – Радянсь-
кого Союзу та США”. При цьому СРСР як
ворог продовжував згадуваться на першо-
му місці. Це положення де-факто відобра-
жало поступове покращання стосунків між
Китаєм та США.

Перший після того, як Мао Цзедун
пішов з життя, ХІ з’їзд Комуністичної
Партії Китаю, відбувся 12–18 серпня
1977 р. З’їзд сформував новий склад керів-
ництва ЦК, яке в основному продовжува-
ло дотримуватися виробленої ще за часів
Мао зовнішньополітичної лінії. Щоправда,
в заключній промові Ден Сяопіна лунали
заклики до “реалістичного підходу” стосов-

но усіх сфер життя країни. Новий партійний
та державний лідер Хуа Гофен підтриму-
вав теорію “трьох світів” як “правильну
стратегічну та тактичну настанову міжна-
родного пролетаріату...” [Китай… 1979].
Характеризуючи ситуацію в світі, з’їзд
зазначив: “зростання факторів війни”,
“зіткнення наддержав, яке рано чи пізно
призведе до війни. Причина війни криєть-
ся в існуванні наддержав та зіткненні їхніх
інтересів. Війни хочуть не народи різних
країн і не китайський народ, а наддержа-
ви”, – проголосив Хуа Гофен. Але США та
СРСР як головні противники були диферен-
ційовані. Більше того, США зображували-
ся китайською пропагандою як більш слаб-
ка країна у порівнянні з Радянським Со-
юзом, як об’єкт радянської експансії. Цей
факт, очевидно, слід розглядати в світлі
намагань китайських керівників “нової
хвилі” зробити жести примирення, що ле-
жали у ланцюжку двосторонніх китайсь-
ко-американських сигналів до пошуку
спільного знаменника задля покращання
двосторонніх відносин.

Але все одно через принципові
внутрішні зміни в Китаї інерція дії часів
зовнішньополітичних настанов Мао неми-
нуче завершувалася.

Реалізм та прагматизм нового керів-
ництва КНР поступово почав відбиватися
в офіційних китайських документах. Так,
на першій сесії ВЗНП 5-го скликання
(26 лютого – 5 березня 1978 р.) визнається
потреба “ управляти економікою економіч-
ними методами”, акцентується увага на
важливості дотримування принципу опла-
ти за працею, конкретизовано програму “4-х
модернізацій”. Але теза про “стан на межі
війни” залишається в доповіді Хуа Гофе-
на. Про це свідчать такі формулювання, як
“виграти час у ворога”, “бути завжди гото-
вим до знищення всіх ворогів”, “активне
розгортання зовнішньополітичної діяль-
ності на основі теорії Мао Цзедуна про три
світи”.

У документах сесії фігурують закли-
ки “розширити міжнародний антигегемо-
ністський єдиний фронт” і згадуються кон-
кретні претензії до одного з “гегемонів”. У
такій спосіб Китай констатував невлашто-
ваність питання спільного кордону з СРСР.

Важливим документом, який вплинув
на розробку теоретичних засад зовнішньої
політики КНР, стала прийнята першою се-
сією ВЗНП 5-го скликання нова Конститу-
ція. У ній було задекларовано відданість
лінії та імені Мао Цзедуна, підкреслено
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необхідність “високо тримати прапор
Мао”. Таким чином був реалізований прин-
цип спадкоємності влади “з китайською
специфікою”. Крім того, був остаточно за-
фіксований новий магістральний напрям –
здійснення чотирьох модернізацій: у про-
мисловості, сільському господарстві, науці
і техніці, в національній обороні.

Підкреслювалось, що для досягнення
цілей модернізації “необхідно привести в
рух всі активні фактори: всередині та ззовні
партії, всередині та поза країною”. Програ-
ма модернізації, принаймні за своїм
зовнішнім виглядом, вже не нагадувала
чергове гасло чергової політичної кампанії.
Ця програма справляла враження більш
масштабного явища, яке повинне було мо-
білізувати населення та стати орієнтиром
для китайського суспільства. Це підтвер-
дилося початком поступового відпрацю-
вання механізмів її втілення в життя.

До Конституції були внесені тези поста-
нов з’їздів та сесій, зокрема про “міжнарод-
ний єдиний фронт проти гегемонізму над-
держав” та ін. Про підготовку до війни не
згадувалося, але йшлося про необхідність
боротьби “проти нової світової війни”. Тео-
рія “трьох світів” згадувалася лише у пре-
амбулі. Ставлення до СРСР як до “найго-
ловнішого ворога” Китаю офіційно було
затверджено на рівні державної політики.
Радянський Союз названо “найнебезпечні-
шим джерелом нової світової війни”.

Отже, згідно Конституції 1978 року,
основою зовнішньої політики країни зали-
шалась концепція “трьох світів” та антира-
дянська позиція, яку слід розглядати в кон-
тексті покращання китайсько-американсь-
ких стосунків та намірів керівництва Китаю
тісніше співпрацювати з країнами, раніше
ідеологічно ворожими, які мають бажання
до тісних контактів з Китаєм перед спільною
загрозою з боку основного ворога – СРСР.
Ця конституція ознаменувала значний по-
ворот у китайській зовнішньополітичній
стратегії, основними причинами якого, на
нашу думку, можна вважати такі:

 конфронтація КНР та СРСР загро-
жувала війною між ними, яку Китай тра-
диційно уникав вести сам на сам і в якій
баланс сил був явно не на його користь. Для
потреб зовнішнього важеля тиску на Ра-
дянський Союз та встановлення нових
зв’язків економічного та військового
співробітництва і партнерства, виникла
необхідність у зближенні з США та їх со-
юзниками;

 за умов процесів розрядки, що поча-

лися між Сходом і Заходом та швидко про-
сувалися вперед, китайське керівництво ви-
явило небезпечну перспективу залишиться
в ізоляції. Воно відчувало, що в результаті
закріплення статус-кво Китай може втрати-
ти можливість маневрування на зовнішнь-
ополітичній арені, використовуючи про-
тистояння двох систем. З точки зору ки-
тайських політиків, Радянський Союз,
прикриваючись гаслами розрядки, перей-
шов до стратегічного наступу, тому слід
було б, можливо тимчасово, об’єднатися
з меньш активним та агресивним против-
ником (на їхню думку, це були тодішні
США) задля стримування більш агресив-
ного та небезпечного супротивника (СРСР).
Мао свого часу так пояснював свій “амери-
канський поворот”: “Чи не радили наші
предки домовлятися з віддаленими країна-
ми, ведучи боротьбу з тими, хто розташова-
ний близько?.. Сполучені Штати та Ра-
дянський Союз дуже різні. Сполучені Шта-
ти ніколи не окуповували китайські тери-
торії. Президент США Річард Ніксон дав-
но показав себе правим, лідером антико-
муністів. Мені подобається мати справу з
правими, вони говорять те, що думають...”
[Ли Чжисуй 1966, 240].

Крім цього, у Китаї існувало побою-
вання відносно подальшого розподілу сфер
впливу в Азїї між двома наддержавами, за
якого його традиційно сильні позиції в цьо-
му регіоні опинилися б у небезпеці. Наба-
гато вигідніше, вважали в Пекіні, було ви-
тіснити Радянський Союз за допомогою
Сполучених Штатів які до того ж не були
безпосереднім територіальним сусідом Ки-
таю, що зменшувало в цілому вплив над-
держав на регіон.

У середині 70-х років стало очевидним,
що внутрішня та зовнішня політика КНР
не відповідає поставленій домінанті еконо-
мічного розвитку. Курс “опори на власні
сили” і “культурна революція”, яку пізніше
в Китаї було названо “чорним десяти-
річчям”, загальмували розвиток народно-
го господарства країни, відкинули її на пе-
риферію світової політики більш ніж на де-
сятиріччя. Все це призвело до того, що у
Пекіні було прийнято стратегічне рішення
щодо використання економічного та нау-
ково-технічного потенціалу Заходу для
форсування модернізації Китаю. Слід за-
уважити, що вперше згадку про те, що на
світовій арені з’являються нові центри
впливу і світ поступово стає багатополяр-
ним, зустрічаємо під час переговорів пре-
зидента США Річарда Ніксона і державно-
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го секретаря Генрі Кісінджера з вищими
китайськими керівниками – Мао Цзедуном
і Чжоу Еньлаєм ще в середині 70-х років
[William Burr 1998, 57]. Для здійснення
модернізації були необхідні відповідні ре-
сурси, а доступ до цих ресурсів пролягав
через нормалізацію стосунків із США –
політичним та економічним лідером капі-
талістичного світу.

Нова стратегія вимагала корегування
діяльності китайської дипломатії в “третьо-
му світі”, що вже об’єктивно визріло. Спро-
би “експорту революції” не спрацьовува-
ли, економічна допомога була обмеженою.
Китай не отримав очікуваних результатів
у країнах, що розвиваються.

Зміни торкнулися ще одного важливо-
го теоретичного положення – “поєднання
марксизму з китайською специфікою”. По-
чинаючи з 1979 р. Китай прискорює темпи
розвитку відкритої політики, створюють-
ся “полігони” для її випробування: 4 спеціаль-
них економічних зони, 14 відкритих при-
морських міст, зони дельт річок Янцзи,
Чжуцзян, південь провінції Фуцзянь, із
“закритого” стає “відкритим” острів Хай-
нань. Китайське керівництво намагається
використати покращення стосунків із США
задля посилення важелів впливу на Тай-
вань. Фактично відбувається зондування:
чи не послабили оборони острова Сполу-
чені Штати? Водночас приймається поста-
нова “Про мирне об’єднання країни”, в якій
“вітаються співвітчизники з Тайваню, Сян-
гану, Аоменю та всі зарубіжні китайці як
патріоти”. Починається активне залучення
хуацяо до участі в процесі китайських ре-
форм з метою модернізації країни.

В ООН представники Китаю все ще
продовжують відстоювати попередні погля-
ди щодо неминучості війни та недоцільності
роззброєння. Китайська делегація різко кри-
тикує радянські пропозиції щодо надання
гарантій неядерним країнам, через те що
така пропозиція “має за мету зв’язати чис-
ленні середні та малі країни по руках і но-
гах та позбавити їх здатності до самооборо-
ни”. Член китайської делегації Чень Чу вис-
ловився в більш гострій формі, засудивши
радянську пропозицію про надання гарантій
як “явну ядерну загрозу і ядерний шантаж”.
Він звинуватив Радянський Союз в тому, що
той “хоче залякати неядерні країни, щоб
вони відмовилися від законного права на
розвиток власного ядерного потенціалу...”.

У 1978 р., на третьому пленумі ЦК КПК
11-го скликання було закріплено провідну
роль Ден Сяопіна та його прихильників. Саме

з цього часу він стає головним архітектором
реформ, або як його стали називати пізніше –
“головним конструктором країни”. Розпоча-
лася розробка нових підходів до економіч-
ного реформування, “перенесення центру
ваги на економіку”. Проблема відродження
національної економіки тепер безпосередньо
поєднується з принципом “відкритих две-
рей”, що є реалізацією ідей Ден Сяопіна.
Остаточно ця концепція отримує назву “політи-
ки реформ і відкритості”. На черговій сесії
ВЗНП, яка відбулася з 18 червня по 1 липня
1979 р. ще лунають заклики проти розрядки
та антирадянські тези, за основу зовнішньо-
політичних дій взято гасло боротьби проти
“соціал-імперіалізму СРСР”: “СРСР – голов-
не джерело напруги в нинішній міжнародній
обстановці...”. Висловлюється незадоволен-
ня радянсько-американськими угодами з
ОСО-2, які характеризуються як “заспокоєн-
ня агресора”.

У вересні 1979 р. на пленумі ЦК КПК
право виступу з доповіддю про результати
30-річного існування КНР доручено не го-
лові партії та уряду Хуа Гофену, а маршалу
Е Цзяньіну. Цей факт символізував завер-
шення формування впливу центристської
групи комуністів-прагматиків на чолі з Ден
Сяопіном на всі сфери життєдіяльності дер-
жави. Останній раунд боротьби цієї групи з
фракцією висуванців часів “культурної рево-
люції” завершився на 5-му Пленумі ЦК КПК
у лютому 1980 р. виведенням з Політбюро
та звільненням з усіх партійних та держав-
них посад заступника голови ЦК КПК Ван
Дунсіна, члена Політбюро Цзі Денкуя, Чень
Сіляня та ряду інших. До складу Постійно-
го Комітету Політбюро ЦК КПК було вве-
дено Ху Яобана (репресованого під час
“культурної революції”) та також в минуло-
му репресованого Чжао Цзияна.

Але дійсно новий, якісний поворот у
зовнішній політиці Китаю починає наби-
рати обертів з початку 80-х років. ХІІ з’їзд
КПК завершує перехідний період транс-
формації комплексу теоретичних засад роз-
витку суспільства, орієнтиром якого стають
пріоритети економічного розвитку.

ХІІ з’їзд КПК проходив на тлі актив-
ного розгортання всебічного співробіт-
ництва Китаю з розвинутими капіталістич-
ними країнами. У найбільш розгорнутому
вигляді позиція КНР з міжнародних питань
була викладена на з’їзді у вступній промові
Ден Сяопіна, звітній доповіді ЦК КПК,
новому Уставі КПК.

Таким чином, хоча Пекін продовжував
робити акцент на “самостійності і незалеж-
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ності” своєї зовнішньої політики, на одна-
ковому дистанціюванні від обох наддер-
жав, але реально в той час США не розгля-
далися керівництвом КНР як безпосеред-
ня загроза безпеці країни. Водночас у
спеціалізованих виданнях почали лунати
голоси, що Китаю паралельно з “розвит-
ком відносин з США слід поліпшити пев-
ною мірою відносини з Радянським Со-
юзом” [Сє Веньцінь 1985, 12–29].

Після ХІІ з’їзду КПК було зроблено
кілька принципових висновків з питань зов-
нішньої політики. Найважливішим при цьо-
му виявляється принципове положення,
згідно з яким задля здійснення масштабних
соціально-економічних перетворень у Китаї
необхідно забезпечити мирне і сприятливе
міжнародне середовище. Був взятий курс на
розвиток відносин з максимальною
кількістю держав на основі п’яти принципів
мирного співіснування. Китай також за-
декларував своє небажання вступати до
будь-яких коаліцій чи блоків, а також (що
було дуже важливим для азійських сусідів
Китаю) відмовився від намагань експорту-
вати “революційним шляхом” свою ідеоло-
гію та модель розвитку. Модернізація краї-
ни потребувала відкриття нових ринків збу-
ту, постачання нових технологій, залучення
інвестицій і нових технологій з-за кордону.

Відповідно попередній зовнішньополі-
тичний курс КНР зазнав принципових змін.
Теорія “трьох світів” виглядала все більш
застарілою, тобто такою, що вже не відпо-
відала потребам сучасних завдань.

Китайська політична думка була одно-
стайною в тому, що світ прямує до багато-
полярності. Ден Сяопін підкреслював, що
“ситуація, коли Сполучені Штати і Радянсь-
кий Союз домінували в усіх міжнародних
справах, змінюється. У майбутньому, коли
світ стане три-, чотири- або п’ятиполярним,
Радянський Союз, яким би послабленим він
не був, і навіть, якщо з його складу вийдуть
деякі республіки, все ще залишиться одним
з полюсів. У так званому багатополярному
світі Китай також буде одним з полюсів. Нам
не слід применшувати наше значення: у той
чи інший спосіб з Китаєм будуть рахувати-
ся як з полюсом” [Ден Сяопін 1994, 341].

Сказане підтвердилося розвитком по-
дальших подій. Після розпаду СРСР період
“холодної війни” фактично завершився. І
хоча Захід, зокрема США, вийшли з неї
переможцями, процес виникнення і посту-
пового зміцнення потенційно нових світо-
вих акторів не зупинився. Якщо в Європі
спостерігалися всі ознаки консолідації

Європейської спільноти, то в Азії ситуація
залишалась більш складною. По-перше,
баланс сил тут мав більш складну конфі-
гурацію – Азія практично ніколи і не була
біполярною. По-друге, політично, еконо-
мічно і культурно країни Азії різняться
одна від одної значно більше, ніж євро-
пейські. В Азії ніколи не існувало чогось
подібного до НАТО чи Варшавського пак-
ту.

В економічному плані зміни в Азії ви-
явилися спочатку у зростанні Японії, потім
Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру та
Гонконгу. Пізніше надійшла черга Китаю,
Таїланду, Малайзії, В’єтнаму, Індонезії.
Серед економік країн азіатсько-тихооке-
анського регіону найбільшими потенційни-
ми можливостями вирізняється китайська
економіка. Зрозуміло, що сусідів Китаю
непокоїть питання, задля яких цілей буде
використаний цей величезний потенціал.
Від того, куди далі прямуватиме Китай, за-
лежить значною мірою майбутнє країн і
народів цього перспективного регіону.

Постає питання щодо подальшої перс-
пективи розвитку світоустрою. Китайські
політологи і фахівці з провідних наукових
установ погоджуються, що головною тенден-
цією залишатимуться “мир і розвиток” та
поступове просування до багатополярного
світу. Китайська політична думка щодо май-
бутнього світоустрою базується на вислов-
люваннях Мао Цзедуна різних часів, а також
на вказівках і зауваженнях Ден Сяопіна кінця
80-х років про глобальний розвиток.

Однак було б серйозною помилкою вва-
жати, що вона стоїть на місці і не розвиваєть-
ся. Справа в тому, що епоха “реформ і
відкритості” надала можливість багатьом
китайським фахівцям більш вільно вислов-
лювати власні погляди . Безумовно, залиша-
ються чималі обмеження, але не помічати
позитивних зрушень не можна. Так, наприк-
лад, китайська політична думка тепер зай-
мається більш детальним дослідженням
тенденцій сучасного світового розвитку, а
також вивченням ситуації в окремих краї-
нах. Найбільша увага приділяється США,
Росії, Японії, Німеччині. Китайські фахівці
бачать сучасний світ як такий, що знаходить-
ся у “трансформаційному стані” на шляху
до створення “після завершення холодної
війни нового світового порядку”. Вони вва-
жають, що протягом цього періоду можуть
виникати численні конфлікти між “основ-
ними потугами”, перш за все через “не-
обхідність перерозподілу сфер впливу” [Сю
Чжісень, Чжан Мінцень, Хун Цзяньдцзюнь

В.В. Седнєв
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1996, 12–14]. Серед світових сил зазвичай
згадуються США, Західна Європа, Японія,
Росія, Китай. Деякі фахівці підкреслюють,
що США, Західна Європа, Японія у своїх
зовнішньополітичних стратегіях будуть зму-
шені дедалі більше звертати увагу на Китай
через зростання його могутності і, відповід-
но, міжнародного впливу.

Відомі спеціалісти з питань міжнарод-
них відносин, наприклад Лі Чжунчен з Ки-
тайського інституту сучасних міжнародних
відносин, вважають, що одним з наслідків по-
силення Китаю для Японії та США, стане
“складність для них діяти синхронно і гово-
рити в один голос з питань політики, що сто-
сується КНР” [Li Zhongcheng 1978, 13]. У той
же час багато дослідників, і не лише китайсь-
ких, зазначають, що бурхливий розвиток ки-
тайської економіки, яка все більше стає “дви-
гуном азіатської економіки”, сприятиме роз-
виткові економік країн АСЕАН, буде корис-
ним для подолання наслідків кризи в Японії
та Південній Кореї [Yoshikazu Kanai 1993].
Китайські автори підкреслюють зростаючу
роль економічної складової в СНМ (у
спільній національній могутності). Зазна-
чається, що “великі держави будуть змушені
дедалі більше залежати від СНМ, ніж від ре-
зультатів великомасштабної війни. Це озна-

чає, що в нових умовах ризик війни такого
масштабу знижується до низької відмітки”.
Відмічається, що “світова стратегічна конфі-
гурація залишиться в цілому стабільною, але
процесс багатополярності стане більш
складним” (виділено мною. – В. С.). Зазна-
чається, що “міжнародний стратегічний ба-
ланс протягом останніх десяти років зали-
шився без суттєвих змін через те, що стар-
тові можливості учасників світових змагань
були дуже різними” [Features2 …2001, 9–16].
Це означає, що сьогодні Пекін добре розуміє
складність і довготривалість процесів виник-
нення багатополярності в світі. І хоча
“більшість країн світу, за винятком Сполуче-
них Штатів і кількох малих і середніх країн,
поділяють думку про бажаність виникнення ба-
гатополярного світу, протиріччя з приводу “од-
нополярності” чи “багатополярності” немину-
че загострюватимуться” [Features… 2001].

Китай, що швидко просувається по
шляху здійснення одвічної китайської мрії
про добробут і багатство, перетворюється
на один з могутніх полюсів сили. Він, як
запевняють китайські керівники, не стано-
вить загрози для будь-кого, адже можли-
вості, які відкривають грандіозні перетво-
рення розбудови Китаю, дають шанс всім
бажаючим скористатись нагодою.
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Зазначимо, що така свобода розповсюджується на погляди, що висловлюються в спеціа-
лізованих наукових виданнях, чисельність яких значно збільшилася за останні 10–15 років.
Однією з традицій залишається відсутність прізвищ опонентів у власних роботах. Зберіга-
ються певні табу: не можна, наприклад, піддавати сумніву керівну роль КПК у китайсь-
кому суспільстві чи припускатись думки про можливість змін суспільно-політичного
устрою Китаю.

2 Відсутність автора матеріалу і час виходу з друку (перший номер нового тисячоліття)
вказують на його принципову важливість.

Еволюція зовнішньополітичних концепцій КНР
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Характеризуючи сьогодні Японію, як
одну з особливих її рис визначають кла-
новість, що присутня майже у всіх сфе-
рах життя цієї країни: йде мова про політи-
ку чи економіку, про соціальну сферу чи
про тіньові структури. Така особливість
склалася ще в ранній Японії, була харак-
терна для всієї її історії й зберігається до
цього часу. Кожний японець має чітко
визначене місце у клановій структурі,
приналежність до того чи іншого клану,
що відповідно впливає на становище лю-
дини у всій соціальній структурі суспіль-
ства. І хоча термін “клан” найчастіше
вживається для визначення великого ро-
дового об’єднання, в Японії до членів
одного клану належать не тільки родичі.
Їх часто об’єднує складна система взає-
мних зобов’язань між керівниками та
простими представниками одного клану,
всередині якого існує чітка ієрархія. Лю-
дина поза кланом ніби випадає із загаль-
ної суспільної структури. Японському
суспільству не притаманне поважне став-
лення до індивіда. Він може сприймати-
ся лише як частина колективу. Інтересам
цього колективу і підпорядковується
індивід. В європейських країнах на пер-
ше місце поставлена особистість з її егої-
стичними бажаннями та розвиток індив-
ідуальних здібностей людини. В Японії
ж на перше місце ставиться група. Тобто
тут відсутня уява про індивідуалізм як
про головний елемент суспільства. Інди-
відуалізм, як протиставлення інтересів
окремої особистості інтересам групи,
сприймається в Японії як загроза для
існування основ суспільства. Група част-
ково нівелює індивідуальні якості і дає
можливість кожному реалізуватись лише
в своїх рамках і мати певну свободу дій
на користь колективу. Проте в групі лю-
дина відчуває себе впевнено і захищено,
адже однією із функцій кланової струк-
тури є захист інтересів усіх членів клану
[Молодякова, Маркарьян 1996, 27].

Сучасне японське суспільство,  наси-
чене духом корпоративності, з його вер-
тикальною структурою, з орієнтацією всіх
членів на солідарність всередині однієї
групи, завдяки вдало керованій політиці

КЛАНОВІ КОРІННЯ ЯПОНСЬКОГО СОЦІУМУ
підприємців і уряду виявилося підготов-
леним не лише до сприйняття, але й до ус-
пішної реалізації ідей соціального парт-
нерства. На відміну від соціальних груп
на Заході, де індивідуальні цілі домінують
над спільними, в Японії переважаючими
є інтереси групи. Це породжує колектив-
ну свідомість, яка базується на емоційно-
му рівні і є традиційною цінністю японців.
Соціальні зв’язки кожного японця реалі-
зуються в двох місцях – у сім’ї та на місці
роботи. Крім того, людина в суспільстві
має велику кількість неформальних
зв’язків, які теж надзвичайно важливі.
Частково ці зв’язки реалізуються у вигляді
існуючих бацу (дослівно “клан, фрак-
ція”) – однієї з традиційних форм відно-
син в японському суспільстві. Це групи,
які об’єднують людей, що мають тісні
зв’язки і орієнтуються на певні спільні
цінності [Дунин 1994, 98].

Щоб чіткіше зрозуміти вплив кланів на
сьогоднішнє життя Японії, варто звернути
увагу на ту роль, яку вони відіграли в історії
країни. Витоки клановості сягають до тих
часів, коли предки сучасних японців прий-
шли на архіпелаг. До VII ст. люди Ямато,
засновники першого протодержавного ут-
ворення в Японії, суворо дотримувалися
кланової організації. Цьому сприяв тради-
ційний культ духа-покровителя (і міфічно-
го предка) клану [Воробьев 1958, 255]. Сус-
пільний лад стародавньої Японії заснову-
вався, насамперед, на трьох головних соціаль-
них утвореннях – удзі, бе і яцука. “Удзі” –
це рід, клан, община. “Ніхонгі”, історичні
хроніки Японії, згадують численні випад-
ки, коли за серйозні злочини глави або чле-
на удзі покарання поширювалося на весь
клан, як наприклад, на клан Кібі в 463 р.
Проте кланова структура як основа існу-
вання японської держави складалась в епо-
ху правління самурайських родів. Відтоді
клани впливали на всі сфери життя сусп-
ільства.

Клани були малі й великі, причому
перші були дочірніми по відношенню до
останніх. У випадку загибелі чи розпуску
великого клану – дочірній займав місце ве-
ликого. Для середньовічної Японії були ха-
рактерними патріархально-кланові струк-

Т. Столяр
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тури. Визначальною їх рисою було всевлад-
дя сорьо – глав великих патріархальних
сімейних груп. Всередині сім’ї глава зобо-
в’язаний був піклуватися про збереження
її цілісності, власності, сімейної професії,
честі імені як символа, здійснювати конт-
роль над членами сім’ї. Сорьо відправляв
культ предків, а на війні був командиром.
Авторитет глави клану був непорушним, в
його рішення не втручалася влада. Зокре-
ма, сьогун – глава самурайського уряду –
не міг змінити рішення, що стосувалося
внутрішніх проблем сім’ї й було прийняте
патріархом. У період Камакура функції гла-
ви кланової сім’ї могли бути зосереджені в
руках жінки, чого вже не спостерігалось у
подальші часи. Сімейно-кланові об’єднан-
ня були однією із головних організаційних
структур самурайства.

Перші самурайські сімейно-кланові
загони стали з’являтися у 40-х роках Х ст.
після виступу Тайра Масакадо, а по всій
країні виникли в кінці Х–ХI ст. Більшість
самураїв – рядові дружинники – служили
за натуральну платню і не були власника-
ми землі . Вони ставали васалами началь-
ників середніх дружин – бусідан (васали-
родичі називались іе но ко – “діти роду”).
А самі начальники об’єднувались під ко-
мандуванням більш значних самураїв –
власників великих сьоенів, князів даймьо.
Наприклад, у дружину роду Тіба в кінці
XIII ст. входило понад 300 командирів мен-
ших підрозділів. На сході країни кількість
самурайських дружин була більша, ніж в
інших частинах Хонсю або Кюсю [Хэйке-
моногатари 1982, 596].

Ієрархія в середовищі самурайства
була такою: рядовий дружинник, командир
середньої дружини, великий князь даймьо.
Ця ієрархія накладалась на кланову струк-
туру самурайської організації й існувала в
її межах. Даймьо був, як правило, керівни-
ком великого самурайського роду, патріар-
хальним главою. Самурайська ієрархія
скріплювалася і відносинами васалітету, і
родинними зв’язками. Людині, щоб увійти
в клан, недостатньо було принести прися-
гу главі клану; передбачався й вступ у особ-
ливі родинні стосунки (одруження на жінці,
що належить до клану; всиновлення май-
бутнього члена главою клану) [Хэйке-мо-
ногатари 1982, 34]. Крім того, було досить
характерним явище успадкування васалі-
тету, коли син васала автоматично ставав

васалом того ж князя, і навпаки, коли по-
мирав князь, його син ставав сюзереном
усіх васалів батька. Така практика не дава-
ла розірватись вже встановленим зв’язкам
всередині клану, які поступово набували
історичного значення і освячувалися бага-
товіковою традицією [Хэйке-моногатари
1982, 29 ]. Рядові члени формально вважа-
лися повноправними членами кланів: вони
не знали іншого начальника над собою,
окрім глави клану, мали право носити ім’я
клану, розпоряджатися майном свого дома-
сім’ї. Конкретні права рядових родичів
визначались, зокрема, їх становищем в пат-
ріархальній сім’ї, близькістю їх родинних
зв’язків з главою клану, а також залежали
від того, наскільки довго людина та її прямі
родичі (діти, онуки) належали до клану.
Влада кланів безпосередньо опиралась на
військову силу, на тісні родинні стосунки,
а також на високе суспільне становище, що
освячувалось релігійними обрядами [Кон-
рад 1974, 129]. У великому клані глава вва-
жався прямим нащадком родоначальника і
здійснював культ поклоніння засновникові
роду. У кожного клану було своє божество-
покровитель – удзігамі, яке з часом стало
ототожнюватися з територією, що знаходи-
лась під впливом даного клану. Це відбу-
валося в результаті або уособлення духа
предка як місцевого духа-покровителя, або
перетворення місцевого духа-покровителя,
якому поклонялись раніше, у божество –
засновника роду. Стало звичним для вождів
великих кланів поєднувати духовну владу
зі світською, яка поширювалась не лише
на членів клану, але й на весь район [Кон-
рад 1974, 135]. Так, клан Тайра, що конт-
ролював у ХІІ ст. південно-західний район
країни, мав за свою покровительку боги-
ню Аматерасу, центральний храм якої зна-
ходився в тому ж районі – в Ісе. А клан
Мінамото, в свою чергу, поклонявся богу
війни – Хатіману, культ якого був пошире-
ний в північно-східному регіоні, підконт-
рольному саме цьому кланові [Хэйке-мо-
ногатари 1982, 245].

Принципи патронімічної організації з її
ієрархією старшинства, концепціями патер-
налістичного покровительства, вірності, по-
кори нижчих членів клану вищим не обме-
жувалися сімейними стосунками, а слугу-
вали основною моделлю ідеології в усі істо-
ричні епохи. У середні віки на їх фоні була
створена особлива мораль “бусідо” з кодек-
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сом взаємовідносин сюзеренів і васалів,
який чітко визначав основні норми взаємо-
відносин між керівником клану та його підо-
пічними. Бусідо – “шлях воїна” – поєднував
у собі основи трьох вчень: японського син-
то (де панувала ідея патронізму), дзен-буд-
дизму (з концепцією самоконтролю і вит-
римки, створенням психологічного на-
строю) і конфуціанства (яке проголошува-
ло вірність обов’язку та моральне вдоско-
налення як основу буття) [Хагакуре бусидо
1983, 243]. За моральними нормами бусідо,
васал виконував свій обов’язок по відношен-
ню до глави клану. Проте він знав, що у його
сеньйора свій обов’язок по відношенню до
нього. Обов’язок васала означав хосі (“слу-
жіння”), обов’язок сеньйора – це гоон
(“милість”). Реально обидва ці обов’язки
були необхідними для обох сторін. Такий
зв’язок, що породжувався життєвою необх-
ідністю, сформувався як моральна катего-
рія тю – “вірність”. Слово тю означало не
“вірність главі”, як стали розуміти це слово
з часом, а “вірність обов’язку”, своєму обо-
в’язку. Він існував і у підлеглого по відно-
шенню до свого господаря, і у глави клану
по відношенню до своїх підлеглих. Мораль
бусідо не просто регламентувала стосунки
всередині клану, а була ідеологічним
підґрунтям, на якому базувалась міць кланів,
виваженість внутрішньої політики їхніх
глав, вірність рядових членів. Окрім того,
бусідо був не тільки основою самурайської
ідеології, але й мав великий вплив на фор-
мування моральних норм, характерних для
всього японського середньовічного суспіль-
ства [Конрад 1991, 256].

Великі самурайські клани почали фор-
муватись у ХІІ ст. – під час боротьби
військових за владу. В цей час виділяють-
ся два могутніх самурайських роди – Тай-
ра і Мінамото. Показовим прикладом є істо-
рія роду Мінамото як великого військово-
го клану, представники якого відіграли
визначну роль у політичній історії Японії
та формуванні довершеної системи правлін-
ня самураїв у країні.

Рід Мінамото (Сейва-Гендзі) походив
від імператора Сейва (858–876). Посилен-
ня клану пов’язане з ім’ям Мінамото Цу-
нетомо. Середина Х ст. відзначилася низ-
кою заколотів проти роду Фудзівара, який
володів реальною владою при імператорсь-
кому дворі. У придушенні цих заколотів
видатну роль відіграло військо, кероване

Цунетомо [Nihon daihaykka zensho 1984, V.
22, 407]. За ці перемоги його рід отримав в
управління дві центральні провінції, що
значно збільшило авторитет та військово-
економічну міць клану Мінамото. Спочат-
ку вплив Мінамото переважав у централь-
них провінціях Муцу і Дева, а згодом по-
ширився на північні та східні провінції. В
той же час, поки клан Мінамото укріплю-
вався на північному сході країни, його су-
перник – військовий рід Тайра – посилив
свій вплив на південь від столиці і на узбе-
режжі внутрішнього Японського моря [Ру-
бель 1997, 107].

У провінції, куди перебралися родо-
начальники Тайра і Мінамото, від арис-
тократів вимагалися знання військової
справи для боротьби з місцевими племе-
нами та бродягами, що заполонили країну.
Ці аристократи спромоглися згуртувати
навколо себе самураїв і, опираючись на їх
військову силу, включились у політичну
боротьбу. Таким чином виникли саму-
райські клани, на чолі яких стояли нащад-
ки аристократичних сімей. Ці самурайські
клани спочатку не виступали самостійно на
політичній арені. Їх військову міць вико-
ристовували імператори та аристократичні
роди. Згодом самурайські клани прямо по-
чали боротися проти правлячих родів, а
також один проти одного, стали реальни-
ми претендентами на політичне пануван-
ня в країні. Перші самурайські виступи но-
сили центробіжний характер. Поступово
Тайра і Мінамото стали суперниками за
першість серед самурайських кланів. Імпе-
раторський дім довгий час використовував
ворожнечу цих родів.

Із встановленням правління самураїв
Мінамото наприкінці ХІІ ст., що оформи-
лось у вигляді Камакурського сьогунату,
було створено особливу систему бакухан –
систему підпорядкованості самурайських
кланів (хан) центральному уряду (бакуфу)
[Nihon daihyakka zensho 1984, V. 18, 637].
Крім керування внутрішніми сімейними
справами, глава клану ніс соціальні функції
і в цьому плані підпорядковувався сьогу-
ну. Він був безпосереднім васалом глави ба-
куфу (гокенін). Юридично це визначалось
жалуваною грамотою, за якою за надані
землі васал був зобов’язаний забезпечити
виплату податків, виконання військової по-
винності. Разом з тим, за кланами зберіга-
лася певна самостійність. Про її наявність,

Т. Столяр
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а також про деякий ступінь свободи кланів
свідчить розвиток так званого кланового
права. Бакуфу закріпило свою владу, а та-
кож здійснювало своє правління на основі
законодавчих актів. Згодом в кланах теж
активізувалась правотворчість: було ство-
рено багато нормативних актів, уставів і
кодексів у різних галузях. Проте така різно-
манітність правових норм не породжувала
анархії, а швидше всього підвищувала ло-
яльність кланів по відношенню до бакуфу,
який не ставив їх у жорсткі рамки. Поряд
з тим розвивалась тенденція до уніфікації
права на зразок законів, що видавалися
центральним урядом.

У зв’язку із природним зростанням і
розпадом великих сімейних груп сьогу-
нат ставав все більш зацікавленим у
збільшенні кількості своїх підлеглих і пе-
ретворював на своїх безпосередніх васалів
молодших синів та їх відокремлені сім’ї.
Цей процес відбувався на початку ХІV ст.
і свідчив про певне послаблення всевлад-
дя патріархів кланових об’єднань. Надан-
ня з 1303 р. главам дрібних відокремле-
них сімей таких самих жалуваних грамот,
як і патріархам, порівнювало в правах і
тих і інших. Послаблення впливу глав ве-
ликих сімей та одночасне посилення
дрібних призвело до виділення із складу
самурайських об’єднань (то) непокірних
гілок (іккі). Вони складались із молодших
синів глав кланів, які наймалися на служ-
бу то до одного, то до іншого князя. Від
підтримки таких ліг часто залежав успіх
або поразка ворогуючих сторін в міжу-
собних війнах. Однак процес дроблення
кланів не означав їхнього руйнування, так
як то та іккі зберігали традиційну струк-
туру великих кланів і всю систему
внутрішніх відносин та управління все-
редині клану [Кузнецов, Навлицкая, Сы-
рицин 1988, 77]. Місце послаблених ста-
рих кланів займали молоді, які тільки-но
утворились шляхом переорганізації або
відгалуження від старих. Проте вони вва-
жали за честь довести свої генеалогічні
зв’язки з імператорським родом або з од-
ним із старовинних самурайських родів,
які б сягали вглиб віків. Крім того, це да-
вало кланам можливість обґрунтувати свої
позиції на арені політичної боротьби.

На початку ХІV ст. Камакурський сьо-
гунат охопила криза. Останнє століття
його існування влада в ньому належала

роду Ходзьо – побічній гілці загиблого
роду Тайра.

Прикладом зростання і посилення по-
бічних гілок кланів після загибелі голов-
них може слугувати подальша історія Міна-
мото. Центральна гілка клану фактично
зникла. Натомість, до влади в Японії при-
ходить одна з побічних гілок – клан Асіка-
га. Цей клан у 1338 р. заснував новий сьо-
гунат Муроматі. Асікага, як і Мінамото,
мали білий прапор, поклонялися богу війни
Хатіману. Засновником цієї гілки вважаєть-
ся Мінамото Йосіясу, котрий був племін-
ником Йорітомо Мінамото – першого сьо-
гуна Японії. До того ж, цей клан мав ро-
динні зв’язки і з Ходзьо, – в основному че-
рез укладання вигідних шлюбів. Найбіль-
шим впливом рід Асікага користувався
саме в північно-східних провінціях. Тради-
ційно ці землі були головною сферою впли-
ву клану Мінамото.

На межі ХVІ–ХVІІ ст. до влади прихо-
дить ще одна побічна гілка роду Мінамо-
то – Токугава. Згідно генеалогії цього дому
(офіційно затвердженій Іеясу в 1600 р.), рід
Токугава брав початок від найбільш пре-
стижного мілітаризованого клану Сейва-
Гендзі (Мінамото) через побічну лінію, за-
початковану Нітта Йосісіге (1135–1202).
Засновник лінії Нітта взяв своє ім’я від
місцевості в провінції Кодзуке, куди він був
направлений як місцевий правитель. У на-
ступних поколіннях гілка Нітта поділилась
і дала початок багатьом дочірнім кланам,
кожен з яких тримався звичаю приймати
ім’я від місцевості, де він розташовувався.
Одна з таких гілок взяла назву Токугава від
назви села, що знаходилося у районі Нітта
у провінції Кодзуке. Через вісім поколінь
глава роду Токугава змушений був залиши-
ти Кодзуке і прийняв нове ім’я – Мацудай-
ра від назви селища в провінції Мікава,
куди перемістився клан. За офіційною ге-
неалогією, Іеясу був дев’ятим главою гілки
Мацудайра і саме він 1566 р. звернувся до
імператорського двору в Кіото із прохан-
ням погодитись на повернення його роду
імені Токугава [The Cambridge History of
Japan 1991, V.  4,130–131].

За часи правління дому Токугава
(1603–1868) досягла своєї довершеності
система бакухан. Токугава Іеясу поділив
вищий прошарок суспільства Японії на
кілька розрядів і  категорій [Nihon
daihyakka zensho 1984, V. 16, 873]. Куге
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(придворна кіотоська аристократія) но-
мінально складала найвищу категорію
дворянства, проте ніякої ролі в політич-
ному житті країни не відігравала. Інша
частина дворянства була віднесена до ка-
тегорії буке (військові роди), які пред-
ставляли пануючий в країні  клас
військового дворянства. Буке, в свою
чергу, як і раніше, поділялися на даймьо
(впливових князів) і бусі (рядових дво-
рян). Володарі великих князівств, які
очолювали кланові об’єднання, стали
об’єктом особливого контролю з боку
сьогунів. Найвищий прошарок даймьо
складали сімпан – князі, пов’язані з кла-
ном сьогуна родинними зв’язками.
Інших було поділено на дві категорії: фу-
дай-даймьо і тодзама-даймьо. Фудай-
даймьо –  це прямі васали сьогуна,
більше як 150 князів, пов’язаних із То-
кугава ще до їхнього приходу до влади.
Саме з них формувалися вищі урядові
органи. Тодзама-даймьо  складало
опальне угруповання вищого військово-
го дворянства. Їхні стосунки з бакуфу
були набагато складніші.

З часом система бакухан зазнає ба-
гатьох змін і зникає в своєму первоздан-
ному вигляді. Це пов’язано із кризою сьо-
гунату Токугава і зміною державної фор-
ми правління в середині ХІХ ст. [Кузне-
цов, Навлицкая, Сырицин 1988, 109].
Специфічною рисою революції Мейдзі
(1867–1868) в Японії була широка участь
в її зародженні і розвитку самурайства.
Незважаючи на глобальні зміни, що
здійснювалися в Японії в епоху мейдзі-
нських перетворень, збереглася одна з
ознак середньовіччя, а саме: кланова
структура суспільства. Вона стала на
шляху розвитку демократії (в європейсь-
кому розумінні). Ієрархічна сімейно-кла-
нова система, заснована на безумовному
підпорядкуванні лідеру, спроектувалася
на виробництво і на державу в цілому. За-
конодавчо зберігався поділ на стани. У
березні 1872 р. було засновано три ста-
ни: вище дворянство (кадзоку) – даймьо
і куге, дворянство ( сідзоку) – самурай-
ство, простий народ (хеймін). У середо-
вищі двох перших станів основною
організаційною ланкою залишались кла-
нові структури. Тоді ж офіційно було
ліквідовано всі станові привілеї та обме-
ження, проте принцип формування прав-

лячої еліти залишився той самий – кла-
новий [Кузнецов, Навлицкая, Сырицин
1988, 160–174].

Західні дослідники приділяють велику
увагу значенню кланів. Зокрема, австралійсь-
кий історик Джордж Арнасон порівнює істо-
рію Японії не з окремими європейськими
країнами, а з континентом взагалі. При цьо-
му, на його думку, роль окремих європейсь-
ких держав, відповідно, відігравали тут
військові клани [Молодякова, Маркарьян 1996,
63]. Звичайно, в даному порівнянні є певне пе-
ребільшення, бо клани не були повністю неза-
лежними, і в тій чи іншій мірі підпорядкову-
вались центральному уряду.

З історичного огляду розвитку Японії
можна зробити висновок, що для японсь-
кого суспільства характерна клановість,
зокрема в політичній сфері . Самурайські
клани, що знаходились при владі в різні пе-
ріоди, так чи інакше були пов’язані між
собою, а за традицією в глибокому корінні
мали зв’язок з аристократичними кланами.
Структура та функціональність кланів ма-
ють давні традиції, які, очевидно, перено-
сяться і на сьогоднішнє життя японського
суспільства.

У сучасній історії країни можна про-
слідкувати виникнення і зникнення
кількох типів кланових організацій. У
першій половині ХХ ст. помітну роль
відігравали хамбацу (клани, які контро-
лювали політичну сферу), дзайбацу
(фінансові кола) і умбацу (військові кла-
ни). Після поразки Японії в Другій
світовій війні, в ході повоєнних реформ
були розпущені кланові концерни дзай-
бацу, проте клановий принцип організації
виробництва зберігся, набувши лише но-
вих форм. Крім того, в сьогоднішній
Японії найбільш помітними є хамбацу
(фракції політичних партій), гакубацу
(об’єднання випускників одного вищого
учбового закладу) та кейбацу ( групи, що
мають родинні та шлюбні зв’язки). Кей-
бацу досі допомагають створювати сім’ї
серед політичної та бюрократичної еліти.
Прикладом кейбацу можуть бути об’єднан-
ня жінок, які закінчили найелітарніший
університет Гакусюін, або клуб жінок –
депутатів парламенту, який був заснова-
ний дружиною колишнього прем’єр-
міністра Ікеда Хаято. Члени кейбацу об-
мінюються інформацією про можливих
кандидатів для майбутніх шлюбів і влаш-

Т. Столяр
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товують зустрічі на тенісних кортах, в
гольф-клубах, у престижних місцях
відпочинку – курортах Карундзава або
Атамі. Найбільш елітарне – товариство
Карундзава (створене у 1942 р.), член
якого Сьода Мітіко стала дружиною
принца Японії [Молодякова, Маркарьян
1996, 117].

Міжособистісні стосунки в японсь-
ких замкнутих групах будуються, як пра-
вило, на вертикальних зв’язках. При та-
ких зв’язках поєднуються якісно
відмінні елементи в суворому підпоряд-
куванні від низу до верху. Не об’єднан-
ня людей за професійною ознакою, а
замкнута група – основа сучасної
японської соціальної системи. У верти-
кальних групах передбачаються відноси-
ни між індивідами з різними статусами.
Традиційно це передається поняттям
оябун-кобун, або ояката-коката, що оз-
начає відносини батьків і дитини, стар-
шого і молодшого як по соціальному ста-
новищу, так і за віком. Відносини оябун-
кобун між людьми з різним соціальним
статусом зберігаються часто на все жит-
тя. Якщо в середньовічній Японії кла-
сичним прикладом можуть бути зв’язки
між главою клану і його васалом, то в
сучасній – між главою фірми та рядови-
ми співробітниками. Японській групі
притаманні міцні особисті зв’язки між
лідером і його підлеглими, а між остан-
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німи вони можуть бути слабкими або ж
практично відсутніми [Молодякова,
Маркарьян 1996, 28].

В японському менеджменті однією із
основних особливостей є акцент на
відданість групі, групова психологія. На-
магання японських менеджерів створюва-
ти на підприємствах малі групи пояснюєть-
ся особливим національним потягом до
групової взаємодії. Почуття приналежності
до групи так сильно вкорінилося у психо-
логії японців, що поза нею вони не уявля-
ють свого існування. Аналогічно, за часів
середньовіччя одним із найсуворіших по-
карань було вигнання непокірного за межі
самурайського клану, бо існування поза
групою прирівнювалося до зникнення лю-
дини взагалі в системі соціальних відно-
син [Пронников, Ладанов 1996, 274].

За структурою японська фірма є піра-
мідою і складається з великої кількості ма-
лих груп. Це теж нагадує структуру серед-
ньовічних самурайських кланів. Характер
взаємовідносин японської сім’ї-клану в
значній мірі перенесений у сферу сучас-
ного виробництва. У межах клану, групи
японці виробили жорсткі правила, які пе-
режили століття. І ці правила давно про-
никли у всі сфери японського суспільства.
Японський бізнес у цілому, підлаштував
кланові відносини до умов своїх
підприємств, і це забезпечує йому пере-
ваги в конкурентній боротьбі із Заходом.

Кланові коріння японського соціуму
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Після зникнення  Радянського Союзу
як одного з головних суб’єктів світової
політики значне коло вчених, політиків та
спостерігачів звертає підвищену увагу на
відносини між США та КНР, як на один із
найважливіших чинників світової безпеки
та стабільності. Ці відносини є досить
крихкими, оскільки ґрунтуються на умов-
ному балансі позитивних та негативних
факторів – поєднанні значного зацікавлен-
ня у стратегічному співробітництві з наяв-
ністю ключових розбіжностей, значних
протиріч та конфліктів. Вже півстоліття од-
нією з найголовніших та потенційно небез-
печних не лише для відносин Вашингтон –
Пекін, але й для безпеки на Далекому Сході
в цілому залишається проблема Тайваню.
Проблема являє собою складний історич-
ний та геополітичний вузол, в якому пере-
плетені наміри КНР досягти об’єднання
острова Тайвань з материком, політико-ідео-
логічна відмінність тайванського суспіль-
ства від суспільства в КНР, прагнення уря-
ду Тайваню до автономного міжнародно-
політичного існування та важливість Тай-
ваню в політичній та військовій стратегії
США. Ця проблема залишилася у спадок з
періоду “холодної війни”, але продовжує
бути ледь не ключовою в американо-ки-
тайських відносинах і до сьогодні.

Компоненти нової, постбіполярної
азійської політики США більш чітко поча-
ли окреслюватися з приходом першої адмі-
ністрації Б. Клінтона. Тогочасний помічник
американського президента з питань націо-
нальної безпеки Е. Лейк 1993 р. заявив про
наміри нової американської адміністрації
слідувати новій стратегії відносин США із
зовнішнім світом, стратегії “розширення”,
замість “стримування”, характерної для пе-
ріоду “холодної війни” [Lasater 1995, 18].
Дещо раніше того ж року, під час затверд-
ження на посаду помічника держсекретаря
у справах Східної Азії та Тихого океану, ко-
лишній посол США в КНР В. Лорд підкрес-
лив важливість широкого залучення США
у відносини з країнами Азії, оскільки, з точ-
ки зору американських економічних інте-

АМЕРИКАНО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
ТА ФАКТОР БЕЗПЕКИ ТАЙВАНЮ В 1990-ті РОКИ

(сприйняття Вашингтоном деяких конфліктних аспектів)

ресів, цей регіон є одним із центральних.
Нова тихоокеанська спільнота, на думку
Лорда, неможлива без співробітництва з
Китаєм, відкритим зовнішньому світові та
економічним реформам. Фундаментальни-
ми ж елементами політики Клінтона мають
бути: додержання трьох американо-китайсь-
ких комюніке (1972, 1978, 1982 рр.); мирне
вирішення майбутніх відносин між Китаєм
та Тайванем; наголошення на незмінності
дотримання політики “одного Китаю” [Lord
1993]. Держсекретар другої адміністрації
Клінтона М. Олбрайт визначила коло цінно-
стей, які Вашингтон і надалі обстоюватиме
в своїй політиці в регіоні: безпека, де-
мократія, права людини та економічна
стабільність [Albright 1998, 5].

Більшість фахівців найбільш впливови-
ми державами Азійсько-Тихоокеанського
Регіону (далі АТР) називають США, КНР,
Японію та Росію. Деякі вчені намагаються
більш чітко окреслити контури основних
гравців у регіоні, вставляючи ці чотири краї-
ни в рамки своєрідного чотирикутника, який
прийшов на зміну попередній схемі страте-
гічного трикутника США – КНР – СРСР,
властивій періодові “холодної війни”[Lin
1995, 78]. Відповідно, відносини США з
КНР перебувають у стадії створення більш
стійкої взаємодії в нову епоху. Статус-кво у
відносинах  між Вашингтоном та Пекіном,
який формувався протягом 25 років
змінюється і обидві сторони постали перед
необхідністю досягнення більш прийнятно-
го modus vivendi [Gill 1999, 74].

Поруч з пріоритетами поглиблення
економічного співробітництва та розвитку
країни АТР концентрують значні зусилля
та ресурси на підвищенні військового по-
тенціалу. Територіальні протиріччя та
відсутність всеохоплюючої регіональної
системи угод з безпеки роблять регіон од-
ним з потенційно найконфліктніших. Де-
які кола політиків та вчених у Вашингтоні
вказують на КНР як одне з найголовніших
потенційних джерел порушення стабіль-
ності в регіоні. Стабільний тривалий роз-
виток економіки, нагромадження значного

М. Таран
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економічного потенціалу, широкомасштаб-
на модернізація збройних сил дають підста-
ви для дискусій з приводу так званої “ки-
тайської загрози”. Але в терміні китайська
загроза міститься глибше смислове наван-
таження,  це вже не посилення впливу Ки-
таю, а певний виклик американським політич-
ним, військово-стратегічним та економіч-
ним позиціям.

Останні півстоліття Сполучені Штати
традиційно намагалися бути силовою аль-
тернативою будь-якому домінуванню в Азії,
підтвердженням чому може бути учать Ва-
шингтона в Корейській, В’єтнамській війнах
та ряді конфліктів. Основними суб’єктами
майбутнього суперництва в Азії амери-
канські вчені вважають саме Вашингтон та
Пекін [Bernstein, Munro 1997, 21]. Китай
характеризують як країну, політика якої
спрямована на заміщення Сполучених
Штатів – найбільш впливової країни в Азії
[Bernstein, Munro 1997, 29].

Китайські територіальні претензії на
ймовірно багаті на нафту острови Спратлі у
Південно-Китайському морі несуть небезпе-
ку виникнення конфлікту з іншими країна-
ми-претендентами: Малайзією, Філіппінами,
В’єтнамом, Брунеєм та Тайванем. Розбудова
Китаєм військово-повітряних та військово-
морських, сил на думку американських
фахівців, надасть можливість утримувати
контроль майже над усім Південно-Китайсь-
ким морем [Bernstein, Munro 1997, 19].

Одним з факторів, який вказує на гли-
бинні розбіжності між двома країнами, є
та обставина, що у Пекіні продовжують
асоціювати себе з комуністичною країною,
тобто наголошувати на своїй самобутності,
та, відповідно, власних цінностях та стан-
дартах життя [Цзян Цземінь 1997].

Окрім ідеологічних, американські політо-
логи звертають увагу й на зростання націо-
налістичних почуттів як серед керівництва
КНР, так і в суспільстві. Однією з їхніх ос-
новних підвалин, ймовірно, є характерне
навіть для політичної еліти КНР почуття
“втраченої імперії”. І ця обставина є зако-
номірною, оскільки імперське мислення
було завжди притаманним китайському ви-
щому керівництву [Scalapino 1995, 41–42].

Відмінності у сприйнятті  структури
глобальної та регіональної безпеки є одним
з найбільших конфліктних факторів у
відносинах між США та КНР. Зокрема,
коли Вашингтон розглядає наявність своїх
військ в Азії як основу стабільності, то

Пекін розцінює це як загрозу своїй безпеці.
У вересні 1993 р. міністр закордонних
справ КНР Цзян Цзічень у виступі в ООН
назвав політику Сполучених Штатів щодо
його країни політикою “світового поліцейсь-
кого, який переступає через норми міжна-
родних відносин”. Спроби США обмежи-
ти поширення ядерних озброєнь шляхом
досягнення відповідних міжнародних угод
розглядаються в КНР як зусилля зберегти
сприятливий для Вашингтона баланс сил
[Lasater 1995, 18].

Проте, представляючи Китай як ревізі-
оністську державу, більш помірковані вчені
наголошують, що не варто надто драмати-
зувати ситуацію, оскільки в найближчому
майбутньому КНР буде зацікавлена у збе-
реженні статус-кво. Економічні відносини
Пекіна з Вашингтоном, отримання із Захо-
ду технологій та інвестицій змушує ки-
тайських лідерів все ж дотримуватися
однієї із стрижневих ідей Ден Сяопіна –
мирне зовнішнє оточення має сприяти еко-
номічним реформам [Ross 1997, 34].

Незважаючи на те, що стратегічним
пріоритетом Китаю з кінця 1970-х років став
економічний розвиток, а військова модерні-
зація в КНР займає лише четверте за зна-
ченням місце, розвиток китайської армії
змушує Вашингтон до пошуку нейтралізу-
ючих рецептів зростанню китайського
військового  фактору. Фахівці називають
воєнну реформу в КНР однією з найінтен-
сивніших у світі [Bernstein, Munro 1997, 25].
З 1988 р. Китай більш ніж на 10% щорічно
збільшував свій оборонний бюджет. Протягом
1992–1994 рр. КНР витратила приблизно
2 млрд дол. на закупівлю важкого озброєння
та технології в Росії [McClaran 2000, 632].
5 жовтня 1993 р. КНР провела ядерні
випробування в рамках програми про-
довження модернізації ядерної тріади та
просування до створення нового класу балі-
стичних ракет з радіусом дії 8  тис. миль.
Пекін розраховує мати на озброєнні
110 ядерних боєголовок на ракетах,
150 ядерних боєголовок, призначених для
авіації, та 150 тактичних ядерних боєголо-
вок [Manning 1994, 1994]. За оцінками Пен-
тагона, кількість ракет, які Народно-Виз-
вольна Армія Китаю (НВАК) може мати на
озброєнні до 2005 р., налічуватиме 800 оди-
ниць [Kagan 2000, 8]. Таким чином, ядер-
ний потенціал КНР залишатиметься найроз-
виненішим серед азійських країн і на перс-
пективу. Окрім цього, ряд дослідників зау-
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важують, що прецедент з бомбардуванням
Югославії міг послужити для вищих ки-
тайських військових чинів свідченням ви-
сокої ефективності ракетної зброї, здатної
уражати цілі на значній відстані без широ-
кого залучення військ та техніки. Якщо вра-
хувати ту обставину, що, наприклад, на Тай-
вані відсутня надійна система ПРО, знахо-
дяться три атомні станції й розмір острова є
порівняно невеликим, то ракетні сили мо-
жуть бути досить продуктивним засобом
ведення воєнних дій [McClaran 2000, 633].

Американські дослідники, аналізуючи
зовнішню політику КНР, відзначають у ній
певні риси, які негативно позначаються на
розвитку американо-китайських відносин,
стаючи причиною конфліктів. Підхід
КНР до міжнародних проблем та проблем
двосторонніх відносин у 1990-ті роки заз-
нав певної корекції. Події на площі Тянь-
аньмень 4–5 червня 1989 р. стали індикато-
ром активізації консервативних елементів
всередині країни. З іншого боку, китайське
керівництво почало більш жорстко ставити-
ся до культурного та політичного впливу
ззовні. Це в свою чергу проявилося у виг-
ляді більшої принциповості та непоступли-
вості у відносинах зі Сполученими Штата-
ми [Robinson 1994, 590]. Крім того, аналіз
тяньаньменьських подій показав, що уряд
КНР не збирається проводити внутрішнь-
ополітичні демократичні реформи, а отже,
на думку американських вчених, залишати-
меться диктаторською країною, воєнний по-
тенціал якої є більш небезпечним, ніж де-
мократичної країни [Bernstein, Munro 1997,
26–27].

Санкції президента США Джорджа
Буша у відповідь на дії китайської армії
проти студентських демонстрацій, а ще
більше наслідки реалізації цих санкцій ста-
ли однією із важливих передумов форму-
вання підходів до відносин з КНР у період
двох адміністрацій Біла Клінтона. Виник-
нення великого негативного для Вашинг-
тона сальдо в торгівлі з КНР, другого за
величиною після статистичних показників
торгівлі з Японією, стало додатковим сти-
мулом прийняття адміністрацією Клінто-
на нової стратегії відносин з КНР – “анга-
жування”, “втягнення”, або “залучення”
(engagement) [Lasater 1995, 18].

У 1990-ті роки ХХ ст. досягнення стра-
тегічних цілей політики Вашингтона віднос-
но КНР реалізується взаємодоповненням за-
собів, пов’язаних зі стратегією стримуван-

ня, яка генетично походить з періоду “хо-
лодної війни”, та зусиль, які покликані інтег-
рувати Китай в міжнародну економічну та
політичну системи в рамках стратегії “за-
лучення”. Остання й стала ідеологічною
основою політики щодо КНР. Міркування
американських політиків зводилися до вис-
новків, що інтегрований у світове співтова-
риство та у інституційно-бюрократичні
відносини із США Китай буде більш про-
гнозованим та дружньо налаштованим
щодо Вашингтону. Це в свою чергу пози-
тивно вплине на регіональну та глобальну
безпеку [Tarnoff 1997]. Політика розширен-
ня сфер співробітництва та заохочення
Китаю до взяття на себе міжнародних зобо-
в’язань декларується в “Стратегії національ-
ної безпеки США” за 1998 р. [National...
1998, 43]

Стратегія “стримування” за таких умов
хоча й втратила свою актуальність, проте
занепокоєння американських політиків по-
рушенням силового балансу на Далекому
Сході внаслідок посилення КНР спонукає
Вашингтон розвивати відносини у сфері
безпеки з такими країнами, як Японія (вар-
то нагадати спільну американо-японську
угоду 1997 р.). Сприйняття значною части-
ною американського політичного істебліш-
менту КНР як ідеологічного та геополітич-
ного суперника і конкурента примушує Ва-
шингтон сприяти  кількісному та якісному
розвитку тайванських збройних сил як од-
ного з основних елементів стримування
військового потенціалу КНР в регіоні.

Для китайської політики Вашингтону
1990-х років характерним є коливання в
рамках балансу стратегічної важливості
відносин з Китаєм та проблемою збережен-
ня безпеки Тайваню. Проблема адекватно-
го співвідношення політики США щодо
Тайваню і національних інтересів країни
дискутується в наукових і політичних ко-
лах Вашингтону. Спільним у цьому плані
є наявність почуття гордості як в амери-
канському суспільстві, так і в менталітеті
офіційних осіб за досягнення Тайванем
сучасного рівня процвітання, безпеки та
політичного розвитку за значного сприян-
ня з боку США [Oksenberg 1997, 55]. Але,
на думку ряду вчених, відносини між США
та Тайванем не характеризуються адекват-
ною взаємовигідністю. Так, військово-еко-
номічне сприяння Тайваню, як офіційний
державний курс США з 1950 р., не відпов-
ідало потребам мати стабільні взаємо-
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вигідні політичні та економічні відносини
з КНР [Oksenberg 1997, 73]. Крім того, такі
кроки Тайбея, як посилення дипломатич-
ної активності в 1990-ті роки, що сприй-
мається у Пекіні як “поглиблення розколу
китайської нації”, можуть спровокувати
військовий конфлікт у Тайванській протоці,
до якого Сполучені Штати змушені будуть
втрутитися [Oksenberg 1997, 74].

На думку відомого спеціаліста з про-
блем Східної Азії М. Ласатера, Тайвань є
лакмусовим папірцем ефективності як політи-
ки щодо КНР, так і здатності відстоювати
свої національні інтереси у відносинах з
Пекіном [Lasater 1995, 13].

Ситуація конфлікту між США та КНР
навколо Тайваню в 1990-ті роки загалом
оцінюється як керована. Тайвань має ста-
більний уряд, міцну та динамічну еконо-
міку, розвинені збройні сили. Участь Ки-
таю в глобальній економіці, світовій
торгівлі заохочує Пекін уникати конфрон-
тацій зі Сполученими Штатами щодо Тай-
ваню, втрачаючи при цьому можливість
власного стабільного економічного роз-
витку [Ross 1997, 40–41].

Слід відзначити існування загальних
розбіжностей серед двох основних політич-
них центрів, відповідальних за формуван-
ня американської політики щодо КНР та
Тайваню. Виконавча влада США більшою
мірою акцентує свою активність на поста-
новці та вирішенні стратегічних проблем
та проблем двосторонніх відносин, аніж на
внутрішньополітичних питаннях в КНР. У
конгресі ж найчастіше дебатуються зако-
нопроекти, пов’язані з питаннями гарантій
безпеки Тайваню, демократизації політич-
ного життя КНР тощо [Tan 1992, 144]. Ад-
міністрація Клінтона загалом активно
відстоювала пріоритетність відносин з Пе-
кіном, у зв’язку з чим розв’язання будь-якої
проблеми, пов’язаної з Тайванем, не повин-
не була завдавати шкоди лінії відносин
США – КНР [Tarnoff 1997]. Джон
Холдрідж, свого часу помічник голови офі-
су зв’язку США в Пекіні (1973–1975), задля
уникнення руйнування всієї системи відно-
син, яка вибудовувалася ще з часів Р. Ніксо-
на, пропонує припинити “гру” з базовими
принципами, зафіксованими в трьох
американо-китайських комюніке, себто
двозначності в інтерпретації положень до-
кументів, давши можливість Тайваню та
КНР самим виробити спільне рішення
[Holdridge 1997, 259]. Тобто Вашингтон має

стимулювати відносини між Пекіном і Тай-
беєм, дозволивши обом сторонам диплома-
тичними засобами працювати над підготов-
кою компромісної моделі взаємовідносин.
Але центральною проблемою, констатує
Холдрідж, залишається пошук для Вашин-
гтона способу нейтралізувати вплив “про-
блеми Тайваню” на відносини з КНР, при-
чому одночасно не завдаючи жодної шко-
ди дружнім відносинам з Тайванем
[Holdridge 1997, 262].

Під час візиту  в червні 1998 р. до КНР
президент США Б. Клінтон  в політиці щодо
Тайваню пообіцяв дотримуватися “трьох не”.
Не підтримувати незалежності Тайваню, або
концепції “двох Китаїв”, та членства Тайва-
ню в міжнародних організаціях, де для цьо-
го необхідний статус держави, могло озна-
чати, що Вашингтон не схвалює дебатуван-
ня проблеми незалежності та повноцінної
міжнародної державної правочинності Тай-
ваню, оскільки ці питання суперечать вже
декларованій американській позиції “одно-
го Китаю”. Офіційний Тайбей дуже гостро
сприйняв ці заяви. Речник міністерства за-
кордонних справ Тайваню підкреслив, що
“США та китайські комуністи не мають пра-
ва вести двосторонні переговори, які стосу-
ються наших внутрішніх справ”. Але досить
часто Вашингтон компенсує свої про-
пекінські заяви кроками, які викликають в
Пекіні крім обурення ще й недовіру до США
як стратегічного партнера.

Насамперед це стосується продажу
американської зброї Тайваню. Враховую-
чи специфіку міжнародного становища
острова, ця тема тривалий час є предметом
періодичних дипломатичних конфліктів
між Вашингтоном та Пекіном. Позиція
уряду КНР полягає в тому, що Тайвань є
частиною її політико-адміністративного
поділу – провінцією, тому продаж Сполу-
ченими Штатами зброї одній з китайських
провінцій означає втручання у внутрішні
справи і несе небезпеку розколу країни
[Chinese... 1996, 277].

Основним імперативом політики адмі-
ністрації Клінтона в забезпеченні безпеки
Тайваню та стримування КНР від викори-
стання сили в Тайванській протоці була
сприяння зміцненню воєнного потенціалу
Тайбея за допомогою продажу зброї. У “За-
коні про відносини зТайванем” містяться чіткі
зобов’язання Вашингтона постачати Тайваню
зброю для посилення обороноздатності. “Сер-
пневе” комюніке 1982 р. пов’язує зменшен-
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ня кількості проданої Тайваню зброї зі
зменшенням напруженості в Тайванській
протоці. Перекладаючи це з дипломатич-
ної мови – як тільки Пекін припинить по-
грожувати Тайваню військовою силою,
створюючи небезпеку конфлікту, Вашинг-
тон може переглянути доцільність політи-
ки озброєння острова.

Продаж Сполученими Штатами зброї
Тайваню є одним з основних елементів ре-
гулювання військово-стратегічної ситуації
в Тайванській протоці. Саме задля
відновлення балансу сил, іншими словами
сприяння Тайваню здійснювати ефективний
захист своєї території у випадку збройної
акції з боку КНР, президент Джордж Буш
(старший) наважився на масштабний про-
даж до Тайваню 150 винищувачів F-16s. У
більш загальних, регіональних рамках для
Вашингтона військовий потенціал Тайва-
ню повинен служити одним з головних
факторів безпеки та стабільності в Східній
Азії, слугуючи балансом військовому по-
тенціалу КНР.

Інтереси США у Східній Азії не вичер-
пуються лише безпекою Тайваню. Значен-
ня військово-стратегічного паритету в Тай-
ванській протоці має ширшу, регіональну
цінність. Сюди  входять: захист ринкових
демократій від авторитарної агресії; спри-
яння економічному розвитку як одному з
основних факторів політичної стабільності
в Азії; продовження поширення теорії за-
хисту прав людини в Китаї й на Тайвані та
уникнення Сполученими Штатами військо-
вого конфлікту з КНР [Lasater 1995, 2].

“Стратегія національної безпеки
США”, підготовлена 1994 р., підтверджує
ці висновки. У цьому документі підвищен-
ня обороноздатності дружніх США держав
є засобом посилення стримування, з іншо-
го боку заохочуючи самих союзників до
розподілу відповідальності [Стратегия...
1994, 120].

Постачання зброї Тайваню пов’язане з
абсолютним несприйняттям у Вашингтоні
вирішення тайванської проблеми за допомо-
гою сили. Небезпека військового конфлікту
залишається значною, оскільки КНР не
відмовилася від права застосувати свої
війська у випадку “проголошення незалеж-
ності” Тайваню або втручання зовнішньої
сили, що означатиме порушення суверені-
тету і територіальної цілісності Китаю. На
думку експертів, наполягання Пекіна на
праві використання сили лише частково

відображає наміри прискорити просування
до формального об’єднання. Більшою
мірою така тактика покликана утримувати
Тайбей та Вашингтон від зміни існуючого
статус-кво [Ross 1997, 41].

Загострення ситуації в Тайванській
протоці у 1995–1996 рр. внаслідок прове-
дення НВАК військово-морських навчань
та учбових пусків ракет зовсім поруч з
територіальними водами Тайваню активізу-
вало протайванські сили в американському
конгресі та послабило позиції тих політиків,
які обстоювали пріоритетність відносин
США саме з Пекіном.

Реагування на кризові події законодав-
чої та виконавчої гілок влади США було
неоднаковим. Адміністрація Клінтона перш
за все намагалася оберігати відносини з КНР
від впливу на них проблеми китайсько-тай-
ванського конфлікту. Після того, як Пекін
оголосив про свої плани випробування ра-
кет у липні 1995 р., речник держдепартамен-
ту США Ніколас Бьорнс тривалий час вза-
галі намагався уникати будь-яких комен-
тарів під час брифінгів, посилаючись на те,
що наявної інформації все ще недостатньо.
Лише 20 жовтня 1995 р. Бьорнс повторив
тезу “Закону про відносини з Тайванем”, в
якій йшлося про “серйозне занепокоєння
Сполучених Штатів будь-якою спробою
визначити майбутнє Тайваню засобами
іншими, ніж мирні”. Саме в цій стадії кри-
зи і виконавча і законодавча гілки влади
США зайняли чітко одностайну позицію
підтримки Тайваню. З іншого боку, Вашинг-
тон в черговий раз ненав’язливо, проте од-
нозначно, натякнув обом сторонам на потре-
бу діалогу. Президент Білл Клінтон застеріг
Пекін і Тайбей, що розв’язання розбіжнос-
тей має відбуватися лише мирними засоба-
ми [Chou 1997, 291].

На початку наступного року адмініст-
рація президента США діє рішучіше. У
відповідь на запуски збройними силами
КНР ракет та проведення військово-морсь-
ких навчань у серпні 1996 р. Клінтон прий-
має рішення надіслати в регіон два авіа-
носці з рядом інших військових кораблів.
Елементи силової дипломатії КНР вимага-
ли від Вашингтона кроків, які відповідали
б політичному іміджу країни в регіоні.
Відсутність дії могла б значно послабити
довіру до зобов’язань США в галузі безпе-
ки у Східній Азії. Особливо гостро це
відбилося б на американо-тайванських
відносинах. Відправка авіаносців свідчи-
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ла: у випадку будь-яких військових дій про-
ти Тайваню останній може розраховувати
на втручання США. Залишається лише дис-
кусія, наскільки Вашингтон готовий, на-
приклад, до безпосередньої участі амери-
канських солдатів у сухопутних операціях?
Іншим негативним наслідком, який прогно-
зувався адміністрацією Клінтона у випад-
ку втрати ініціативи могла б бути значна
активізація зовнішньополітичної актив-
ності конгресу, особливо в напрямі розроб-
ки законів, які стали б виразником більш
жорстких підходів до КНР, та надання Тай-
ваню додаткових гарантій безпеки.

Позиція сенату та палати представ-
ників навіть до кризи характеризувалася
загостреним сприйняттям можливості воєн-
ної атаки на Тайвань. У лютому 1996 р. се-
натор Пол Сімон пропонував прийняти кон-
кретне рішення щодо використання
військово-морських сил США для захисту
Тайваню у випадку збройного нападу [Chou
1997, 291].

7 березня 1996 р. 83 члени палати
представників конгресу США подали на
розгляд резолюцію, в якій пропонувалося
у випадку вторгнення, ракетної атаки чи
блокади Тайваню з боку КНР використати
американські збройні сили. Ракетні
стрільби через Тайванську протоку, зазна-
чено в документі, ставлять під загрозу пол-
ітичні, військові та комерційні інтереси
США та їх союзників. Політична лібералі-
зація, економічні досягнення острова та
проведення 23 березня президентських
виборів на Тайвані, на думку американсь-
ких законотворців, вимагають не лише схва-
лення, але  й навіть протекції, оскільки Тай-
вань значною мірою являє собою взірець де-
мократії в Азії. Підтверджується, що поста-
чання Тайваню оборонних військових сис-
тем, кораблів, літаків та засобів протипов-
ітряної оборони є вирішальними для без-
пеки Тайваню. Ця резолюція фактично ста-
ла відповіддю на запитання: чому і яким
чином США мають захищати Тайвань?

Дії Пекіна з метою впливу на електо-
ральну активність тайваньців та застережен-
ня політичної еліти острова від подальших
кроків з підвищення міжнародного статусу
Тайваню зцементували єдність американсь-
кої влади щодо поглядів на продовження
політики продажу Тайваню зброї. Адміні-
страція президента, конгрес, Пентагон та
засоби масової інформації виявили неабия-
ку одностайність у схваленні рішень 1996 р.

про посилення групи бойових кораблів ВМС
США до Тайванської протоки.

Безпека Тайваню на певний час домі-
нує в тематиці політики США відносно
цього острова та КНР. У червні 1999 р. по-
чинається обговорення проекту “Закону
про посилення безпеки Тайваню”. Поштов-
хом до цього стала доповідь міністерства
оборони США під назвою “Ситуація з без-
пеки в Тайванській протоці”. Згідно оцінок
військових спеціалістів США до 2005 р.
КНР володітиме значною перевагою в на-
ступальних ракетах. У пресі було оприлюд-
нено дані, про розміщення КНР вже більш
ніж 150 ракет, спрямованих на Тайвань, і
плани збільшити їхню кількість до 650 оди-
ниць. При обговоренні доповіді сенатор
Джессі Хелмз запропонував задля віднов-
лення балансу сил в протоці надати Тайва-
ню можливість закупки підводних човнів
та передових ракет класу “повітря-по-
вітря”. Законопроект передбачав мож-
ливість проведення спільних тренувань та
навчання тайванських офіцерів у Сполуче-
них Штатах. Вище військове командуван-
ня Сполучених Штатів та Тайваню повин-
но отримати можливість постійного кана-
лу зв’язку. Президентові США дозволявся
продаж до Тайваню спорядження для про-
тиракетної оборони, протиповітряної обо-
рони, морських оборонних систем тощо
[Taiwan 1999]. Законопроект, очевидно, мав
за мету законодавчо розширити перелік
видів зброї, яка може бути продана Тайва-
ню, враховуючи розвиток військового по-
тенціалу в КНР у 1990-ті роки, а також
збільшити координацію між американськи-
ми та тайванськими збройними силами.

Окрім продажу зброї, ще одним ас-
пектом безпеки Тайваню стало проголо-
шення Вашингтоном намірів приєднання
Тайваню до розгортання нової системи
протиракетної оборони. Ця тема сьогодні
широко дискутується серед політиків,
учених та в засобах масової інформації.
Вже зараз очевидно, що не дивлячись на
значне заперечення Пекіна, Вашингтон
навряд чи відмовиться від ідеї. Чи стане
проблема входження Тайваню до нової
системи ПРО окремою темою америка-
но-китайських переговорів? Цілком імо-
вірно. Хоча мова вже не буде йти про бути
чи не бути Тайваню ланкою цієї систе-
ми. Поле для маневрів для дипломатії
КНР в цьому питанні є надто вузьким. Ще
11 вересня 1997 р. в “Законі щодо політи-

Американо-китайські відносини та фактор безпеки Тайваню в 1990-і роки
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ки відносно Китаю за 1997 рік” передба-
чено, що міністр оборони США повинен
спільно з представниками Тайваню
здійснювати вивчення приготувань для
встановлення протиракетної системи
Тайваню. Міністерство оборони США має
визначити ступінь ракетної загрози остро-
ву і порядок необхідних приготувань. Тай-
вань, як і в 1950-х роках, після початку
війни в Кореї, фактично знову має безпо-
середньо увійти до оборонного периметру
США.

Цікаво, що на відміну від радянсько-
американських відносин другої половини
1980-х років розширення політичних та еко-

номічних відносин між США та КНР не має
наслідком зменшення інтенсивності
військово-стратегічного протистояння
США, Тайвань – КНР. Фактор “китайської
загрози”, активно дебатований в середовищі
американських вчених і політиків, посилив
дискусії щодо значення Тайваню в амери-
канській зовнішній політиці. Коли погляди
на доцільність підтримки безпеки острова
залишаються майже одностайними, то не-
гативний вплив проблеми безпеки Тайваню
на американо-китайські відносини приму-
шує політичні та наукові кола США до по-
стійного переосмислення пріоритетів у
відносинах США з КНР і Тайванем.

М. Таран
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Визвольний рух народів Індостану про-
ти англійського панування очолював
Індійський національний конгрес (ІНК), що
виник у 1885 р. [про нього див.: Сінх 1947;
Kandra 1996; Sitaramayya 1946–1947]. У ко-
лоніальний період (до 1947 р.) він був най-
більшою і найвпливовішою політичною
організацією Британської Індії і являв со-
бою швидше не партію, а широкий фронт
різноманітних антиімперських сил, що тим-
часово об’єдналися навколо величної ідеї
національної незалежності. З 1919 і до
1947 року у Конгресі домінував “апостол
ненасилля” М.К. Ганді, який одним із пер-
ших звернув увагу на необхідність активно-
го залучення конгресистів до вирішення
соціальних та економічних питань, хоча
тлумачення їх у нього було досить-таки
своєрідним [детально про нього див.: Bakshi
1996; Tendulkar 1951–1954]. Не випадково,
у 20–30-ті роки ХХ ст. конгресистське керів-
ництво надавало їм особливого значення.

Однак у радянській історіографії, яка
називала Конгрес буржуазною організа-
цією, та у сходознавчій науці незалежних
країн СНД соціально-економічна політи-
ка ІНК у міжвоєнні роки, яка викликає
значний інтерес і в наш час, не знайшла
достатнього висвітлення, хоча певне місце
їй відводилося в дослідженнях, присвяче-
них історії ІНК та ідейно-політичної бо-
ротьби в ньому [див.: Чувпило 1995; Чув-
пило 1996; Чувпило 1999]. Індійські авто-
ри теж не надали їй достатньої уваги, об-
межившись аналізом ставлення ІНК до се-
лянського та робітничого рухів [див.: Бхаг-
ван 1949; Lakshman 1947].

Дана стаття має на меті дещо заповни-
ти цю прогалину, звернувши увагу на
ставлення ІНК до соціальних та економіч-
них питань і на його діяльність з розробки
своєї соціально-економічної програми, яка
породжувала гостру ідейно-політичну бо-
ротьбу в лавах конгресистів.

Серед найважливіших джерел слід ви-
ділити матеріли ІНК [Congress presidential

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
ІНДІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ

(20-30-ті роки ХХ ст.)

addresses… 1934; Constitution… 1925;
Indian National Congress… 1929, 1936, 1954,
1956; The Indian National Congress… 1924],
виступи та праці конгресистських керів-
ників [Bose 1962; Gandhi 1927; Неру 1955,
1989; Nehru 1957; Nehru 1965; Nehru 1972;
Nehru M. 1961], документи з історії
індійського національно-визвольного руху
[India’s struggle for freedom… 1965;
Speeches… 1957], листування учасників
визвольної боротьби [A bunch of old
Letters… 1958], пресу [The Monitor 1928;
The Times 1934].

Приступаючи до розгляду поставлено-
го питання, слід зазначити, що в перші три
десятиріччя свого існування (1885–1918 рр.)
ІНК дуже мало уваги надавав соціальним
та економічним проблемам, віддаючи пе-
ревагу виключно політичній діяльності [де-
тально див.: National seminar… 1985]. В
його Конституції, що була одночасно ста-
тутом і програмою партії, в рішеннях кері-
вних органів, а також у виступах конгре-
систських лідерів соціально-економічні
питання майже повністю ігнорувалися
[див.: Constitution… 1925; Congress
presidential addresses… 1934; Indian
National Congress… 1956]. Значною мірою
це пояснювалося тим, що ІНК тоді був елі-
тарною організацією, відірваною від наро-
ду, яка, перебуваючи у лояльній опозиції до
британської влади в Індії, великі надії по-
кладала на проведення нею конституційних
реформ і не займалася розробкою власної
економічної політики. До того ж соціальні
рухи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
для Британської Індії ще не набули значної
гостроти, а тим більше не стали провідним
чинником  політичного життя найбільшої
колонії світу.

Становище кардинально змінилося
після Першої світової війни, коли селяни
й робітники почали активно долучатися до
участі у національно-визвольному русі, а
ІНК поступово перетворювався на масо-
ву організацію, що нараховувала не тисячі,
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як раніше, а сотні тисяч і мільйони членів,
врешті-решт ставши переважно селянсь-
кою за своїм складом партією. Вже на сесії
(з’їзді) в Амрітсарі (1919 р.) президент
(глава) ІНК М. Неру вперше в конгре-
систській історії звернув увагу на робіт-
ниче питання, підкресливши, що воно по-
требує вирішення, в першу чергу, шляхом
кардинального покращення становища
робітництва і надання йому права голосу
[Congress presidential addresses… 1934,
467]. У спеціальній резолюції з робітни-
чого питання, ухваленій Амрітсарською
сесією, наголошувалося, що конгресисти
повинні негайно зайнятися організацією
профспілок на промислових підприєм-
ствах і активно залучати робітників під
своїм керівництвом до участі у визвольній
боротьбі [Lakshman 1947, 17].

Через рік під час руху неспівробіт-
ництва [про нього див.: Taunk 1978] Наг-
пурська сесія (1920 р.) вперше прийняла
резолюцію із селянського питання, в якій
велике значення надавалося організації се-
лян для участі у національно-визвольному
русі, очолюваному ІНК [The Indian National
Congress… 1924, 35]. Після цього тисячі
активістів Конгресу вирушили у сільську
місцевість для ведення пропагандистської
роботи серед селян, відвідуючи віддалені
села і виступаючи на селянських мітингах
[Неру 1955, 89].

Тоді ж Конгрес прийняв так звану кон-
структивну програму свого беззаперечно-
го лідера М.К. Ганді, котра фактично ста-
ла його економічною програмою. В основі
її лежав бойкот британських текстильних
виробів і розвиток по всій Індії ручного
прядіння і ткацтва, а також виробництво у
великій кількості домотканої одежі (кхаді)
[див.: Сут ке дхаге… 1920; Gandhi 1927,
231–244]. М.К. Ганді сподівався, що
відродження древньої індійської кустарної
промисловості не тільки позбавить його
батьківщину від засилля англійського капі-
талу, але й суттєво покращить становище
мільйонів кустарів і ремісників, які не вит-
римували конкуренції дешевих британсь-
ких фабричних товарів.

Багато визначних конгресистів різко
розкритикували таку соціально-економічну
політику ІНК. Деякі з них виступили за роз-
робку програми, яка б безпосередньо відби-
вала інтереси робітників і селян і сприяла
їх масовому залученню до антиколоніаль-

ної боротьби. Керівництво партії, в якому
переважало угруповання так званих против-
ників змін [про нього див.: Bahadur 1983],
категорично наполягало на втіленні в жит-
тя конструктивної програми і виступало
проти внесення до неї будь-яких змін, що
постійно породжувало гострі внутрішньо-
партійні протиріччя. Їх  наслідком стало ут-
ворення в 1923 р. всередині ІНК свараджи-
стської партії, яка являла собою блок різних
соціально-політичних сил, як лівого так і
правого спрямування, незадоволених
тими чи іншими аспектами політики
конгресистського керівництва [про неї див.:
Baker 1970, 85–113; Nehru M. 505–513].

Очолив свараджистів ліворадикальний
лідер Ч.Р. Дас [про нього див.: Das Gupta
1960], який вважав соціально-економічні
питання надзвичайно важливими. Він взяв
активну участь у створенні робітничих
організацій, а також у діяльності утворе-
ного в 1920 р. під егідою ІНК Всеіндійсько-
го конгресу профспілок. Неодноразово ви-
ступаючи перед робітниками, Ч.Р. Дас за-
являв про необхідність покращення їхньо-
го становища, обіцяв після досягнення не-
залежності встановити сварадж (самовря-
дування) для трудящих, а не для панівних
класів [Documents… 1974, 70–73]. Що ж
стосується економічної програми, то сварад-
жисти її так і не розробили, зобов’язавшись
лише сприяти розвитку національної про-
мисловості, послабленню класових супе-
речностей і допомагати Конгресу у втіленні
конструктивної програми [Speeches …
1957, 4–5]. Заявляли свараджисти й про не-
обхідність захисту приватної власності, що
дало привід радянським авторам звинува-
тити їх у відстоюванні інтересів великого
індійського капіталу. Після смерті Ч.Р. Да-
са (16 червня 1925 р.), не витримавши гос-
трої внутрішньопартійної боротьби, сва-
раджистська партія почала розпадатися, а
в 1928 р. припинила своє існування, відро-
дившись у 1934 р. як парламентська фрак-
ція ІНК [див.: The Times 1934].

У Конгресі ж на час чергового підне-
сення національно-визвольного руху
(1928–1929 рр.) сформувалося надзвичай-
но строкате ліворадикальне крило, очолю-
ване Дж. Неру і С.Ч. Босом [див.: Sinha
1965], діяльність якого мала суперечливий
і неоднозначний характер. Незважаючи на
те, що ліві конгресисти були розрізнені,
так і не досягнувши організаційної
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єдності, вони змогли розробити ідейно-
політичну платформу, в якій соціально-
економічні питання зайняли одне із цент-
ральних місць. У серпні 1928 р. їм вдалося
створити організацію, що отримала назву
“Всеіндійська ліга незалежності” [A bunch
of old Letters… 1958, 70–71]. Її засновник і
лідер Дж. Неру пов’язував боротьбу за на-
ціональне визволення з боротьбою за соц-
іальні перетворення, вважав досягнення на-
ціональної незалежності лише першим
кроком на шляху до соціального й еконо-
мічного відродження Батьківщини [Nehru
1957, 53–68, 121–129; Nehru 1965, 153–
167, 177–182; Nehru 1972, 197–214, 251–
266, 270–274]. Ще один лідер Ліги С.Ч. -
Бос, надаючи великого значення участі ро-
бітників, селян, молоді та інших про-
шарків населення в цій боротьбі, закли-
кав ІНК звернути пильну увагу на потре-
би простих трудівників, які були творцями
матеріальних цінностей, вказував на не-
обхідність проведення соціально-економі-
чних перетворень після ліквідації колоні-
ального гніту в Індії на користь переваж-
ної більшості індійського суспільства
[Bose 1962, 31–40, 51–69].

Програма Ліги, розроблена Дж. Неру,
передбачала, після досягнення незалеж-
ності, ліквідацію економічної нерівності,
націоналізацію ключових галузей промис-
ловості, введення восьмигодинного робо-
чого дня, проведення широких соціальних
реформ. Щоб позбутися страйків, Дж. Не-
ру пропонував усі конфлікти між робіт-
никами і підприємцями передавати на
розгляд третейської арбітражної камери,
зберігши приватновласницькі відносини у
суспільстві [The Monitor 1928]. Програма
Дж. Неру викликала невдоволення з боку
індійських комуністів, які вважали її занад-
то поміркованою, а також з боку помірко-
ваних і правих лідерів ІНК, що, навпаки,
розцінили її як надто радикальний доку-
мент. Що ж до широкого конгресистсько-
го загалу, то він одностайно висловився на
її користь, обравши у 1929 р. Дж. Неру пре-
зидентом ІНК.

На сесії в Лахорі (1929 р.), що проходи-
ла під головуванням Дж. Неру, Конгрес
прийняв рішення боротися за повну неза-
лежність Індії [див.: Indian National
Congress… 1929]. Коли у 1930 р. почалася
масова ненасильницька кампанія грома-
дянської непокори [про неї див.: Jha 1973],

Ліга незалежності злилася із Конгресом і
припинила своє існування, але її засновник
Дж. Неру на сесії в Карачі (березень 1931 р.)
запропонував “Резолюцію про основні пра-
ва й економічну програму”, яка була ухва-
лена переважною більшістю голосів [Indian
National Congress… 1954, 3–10].

У вступі до “Резолюції…” вказувало-
ся на необхідність чіткого викладу для мас
найважливіших принципів, покладених в
основу політики Конгресу після завоюван-
ня незалежності, перераховувалися основні
положення майбутньої конституції суве-
ренної індійської держави. Вона мала скла-
датися з двох розділів: 1) основні права й
обов’язки; 2) праця.

У першому розділі говорилося про важ-
ливість надання громадянам Індії права на
свободу слова, думки, зібрань, об’єднань,
релігії, встановлення рівності їх перед за-
коном, незалежно від кастової належності,
віросповідання й статі, наголошувалося на
тому, що ніхто не може бути позбавлений
свободи, житла, власності, підданий ареш-
ту чи конфіскації майна інакше як у вста-
новленому законом порядку, що держава має
дотримуватися нейтралітету щодо всіх
релігій, ввести загальне виборче право, по-
кінчити з експлуатацією мас тощо.

У другому розділі викладалися ос-
новні напрямки соціально-економічної
політики Індії після ліквідації колоніаль-
ного режиму. Ґрунтуючись на принципах
соціальної справедливості, держава по-
винна була першочергово забезпечувати
задовільний рівень життя населення. Цьо-
го, на думку укладача резолюції Дж. Не-
ру, можна було досягти таким чином: дер-
жава повинна охороняти інтереси промис-
лових робітників, прийнявши справедли-
ве трудове законодавство і призначаючи
заробітну плату, яка б повністю задоволь-
няла робітників, ввести регламентований
робочий день, забезпечити задовільні умо-
ви праці, охорону праці жінок, не допус-
кати на роботу дітей шкільного віку, на-
дати селянам і робітникам право на ство-
рення профспілок для захисту їхніх інте-
ресів, провести реформу системи земле-
володіння, переглянувши земельну ренту,
суттєво знизити податки у сільській місце-
вості з метою покращення становища
дрібних селянських господарств, значно
скоротити витрати на апарат управління і
утримання чиновників усіх рангів, вста-
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новивши для них максимально можливу
платню у 500 рупій на місяць, відмінити
соляні податки, ввести державний протек-
ціонізм для захисту національної промис-
ловості, заборонити виробництво та вжи-
вання спиртних напоїв і наркотиків, ввес-
ти державне регулювання фінансів і
торгівлі, передати у власність держави чи
під її контроль ключові галузі промисло-
вості, природні ресурси, водні шляхи,
транспорт, готувати військові кадри з ме-
тою створення національної армії.

Слід зазначити, що у 20–30-ті роки ХХ
ст. в Індії, як і в багатьох інших країнах світу,
головним чином через зубожіння переваж-
ної більшості населення, значної популяр-
ності набули ідеї соціалізму в різній його
інтерпретації (від фабіанства до марксизму).
В ІНК вони були представлені Дж. Неру,
який намагався розробити власну модель
соціалізму [див.: Singh 1977], послідовни-
ками фабіанського соціалізму, прибічника-
ми теорії й практики англійської лейбористсь-
кої партії та інших соціалістичних і соціал-
демократичних західноєвропейських партій,
прихильниками концепції т. з. індійського
соціалізму, в якій заперечувалися всі відомі
тоді соціалістичні теорії й моделі як пород-
ження Заходу і робилася спроба синтезува-
ти гандизм з індійською релігійно-філо-
софською спадщиною, а також конгресис-
тами, орієнтованими на марксизм, але в
більшості супротивниками насилля [деталь-
но див.: Дев 1938, 1940;Sinhа 1965]. У 1934 р.
вони утворили всередині ІНК надзвичайно
розмаїте угруповання, що отримало назву
Конгрес-соціалістичної партії (КСП) [про
неї див.: Lakhanpal 1946]. Метою її прого-
лошувалося досягнення Індією повної не-
залежності, а також проведення радикаль-
них соціально-економічних перетворень у
промисловості та сільському господарстві.
Також ставилося завдання побудови влас-
ної моделі соціалізму. При цьому конгрес-
соціалісти, наслідуючи західних соціал-де-
мократів і протидіючи комуністам, запере-
чували насилля, віддавши перевагу ре-
формістській та конституційній діяльності,
за що були приречені радянською істо-
ріографією на забуття.

Соціально-економічна програма конг-
рес-соціалістів була більш радикальною,
ніж резолюція в Карачі, яку Дж. Неру сам
розцінив як не дуже значний крок у соціа-
лістичному напрямку [Неру 1955, 287–288].

В соціальній сфері своїм головним завдан-
ням вони вважали організацію трудящих та
інших пригноблених і експлуатованих
верств населення на боротьбу за свої пра-
ва, домагаючись проведення радикальних
соціальних реформ. В економічній сфері
передбачалося провести націоналізацію
ключових галузей промисловості, банків,
шахт, рудників, залізничного й морського
транспорту, ввести державну монополію на
зовнішню торгівлю, перерозподілити зем-
лю, наділивши нею безземельних селян,
ліквідувати експлуататорські класи (без
насилля), сприяти розвитку колективних
форм господарювання в місті й на селі [All-
India Congress Socialist Party… 1934].

Після відомих рішень VІІ конгресу
Комінтерну (1935 р.) про тактику єдиного
фронту в КСП, а відповідно і в ІНК, всту-
пили комуністи, які відстоювали радянсь-
ку тоталітарну модель соціалізму, відповід-
но висунувши свою соціально-економічну
програму [див.: Cоmmunist party… 1934].
Розгорнулася гостра ідейно-політична бо-
ротьба і боротьба за більшість у виконкомі
КСП, яка в 1940 р. завершилася повним
розривом між КСП і КПІ і вигнанням ко-
муністів із КСП [див.: Majumdar 1963, 686].

Що ж стосується Дж. Неру, то він не
вступив до КСП, хоча плідно співробітни-
чав із конгрес-соціалістами. Натомість він
домагався прийняття Конгресом нових до-
кументів із соціально-економічних питань,
які максимально відповідали б його тодіш-
ньому світогляду. На сесії ІНК в Лакхнау
(квітень 1936 р.) Дж. Неру, черговий раз
обраний президентом партії, заявив, що
лише при соціалізмі можна вирішити усі
проблеми Індії, і хоча ІНК бореться за не-
залежність, логіка боротьби повинна при-
звести до переростання визвольного руху
в боротьбу за соціалізм, оскільки неза-
лежність створює лише необхідні переду-
мови для проведення глибоких соціально-
економічних перетворень [Nehru 1936].
При цьому слід зазначити, що під соціаліз-
мом розумілися глибокі соціально-еко-
номічні перетворення в інтересах широких
верств населення і, на відміну від СРСР, де-
мократичний суспільний устрій; заперечу-
валося насилля у будь-якій формі, кривава
революція, диктатура пролетаріату і все-
владдя однієї партії, жорстока класова бо-
ротьба, масові репресії, геноцид, тобто, все
те, що було притаманне радянській тоталі-
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тарній моделі соціалізму, якою Дж. Неру
захоплювався, не розпізнавши відразу її
справжньої суті, після візиту до СРСР у
1927 р. [детально див.: Чувпило 2000,69–83].
Хоча значна кількість делегатів сесії в Лак-
хнау підтримала Дж. Неру, відповідних
рішень щодо конгресівського соціалізму
прийнято не було [див.: Indian National
Congress… 1936]. Проте наступна сесія в
Файзпурі (грудень 1936 р.), яка теж пройш-
ла під головуванням Дж. Неру, вперше в
історії партії прийняла розроблену ним аг-
рарну програму ІНК із 13-ти пунктів. Вона
передбачала значне зниження орендної
плати і земельного податку, ліквідацію за-
боргованості селян, заборону примусової
праці і феодальних поборів, підвищення
життєвого рівня сільськогосподарських
робітників, визнання прав кісан сабх (се-
лянських спілок), зрівнявши селян у пра-
вах з іншими верствами населення [India’s
struggle for freedom… 1965, 28–29;
Sitaramayya 1947, 35].

Напередодні Другої світової війни
Дж. Неру, С.Ч. Бос і деякі інші конгре-
систські лідери, відчуваючи наближення
незалежності, виношували плани економі-
чного розвитку вільної Індії. Під їхнім тис-
ком ІНК у жовтні 1938 р. прийняв рішення
про створення Національного комітету з
планування, головою якого став Дж. Неру.
Незважаючи на протидію деяких членів
комітету, у 1938–1940 рр. був розроблений
план економічного розвитку країни. Він
передбачав створення національного уря-
ду, який мав провести такі соціально-еко-

номічні перетворення: встановити держав-
ну власність на провідні галузі промисло-
вості, провести індустріалізацію, націона-
лізацію землі, ліквідувати велике по-
міщицьке землеволодіння, розвивати коо-
перацію на селі, істотно поліпшити життя
народу, ліквідувати неписьменність,
злидні, голод та інші наслідки британсько-
го панування в Індії [Гопал 1989, 261–266;
Неру 1989, 186–199]. Однак Друга світова
війна, під час якої майже все керівництво
ІНК, очоливши рух за незалежність і про-
ти участі Індії у війні, опинилося за ґрата-
ми, перервала розробку подальших планів
розвитку суверенної індійської держави.

Таким чином, період 20–30-х років
ХХ ст. став важливим етапом у формуванні
соціально-економічної платформи найбіль-
шої і найвпливовішої партії Індії. Очолив-
ши після Першої світової війни національ-
но-визвольний рух, у якому взяли активну
участь усі соціальні прошарки індійського
суспільства, ІНК змушений був звернути
особливу увагу на соціальні та економічні
питання й прийняти відповідні рішення, які
хоча й страждали декларативністю, все ж
показали прагнення Дж. Неру та інших май-
бутніх керівників суверенної Індії визначи-
ти соціально-економічний ідеал партії, роз-
робити власну модель економічного розвит-
ку, яка б виправдала сподівання широких
верств народних мас. Із досягненням неза-
лежності ці пошуки найбільш вдалої для
Індії моделі суспільного устрою з теоретич-
ної площини перейшли в практичну та
ввійшли в історію під назвою “курс Неру”.
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В утворенні топонімічної системи будь-
якої території велика роль належить геогра-
фічним номенам. Вони є одним із показників
географічних реалій у топонімії. Географіч-
ну термінологію породжують географічні
умови, природне середовище, історія та спе-
цифіка матеріальної культури й господар-
ства. Географічні (топографічні) номени
діляться на орографічні, ландшафтні й
гідрографічні. До географічних номенів
відносяться також назви типів селищ та жит-
ла й укріплень.

Для тюркських топонімічних систем
характерна велика кількість географічних
термінів у складних топонімах. За підрахун-
ками О. Молчанової, 54,43% алтайських
топонімів містять географічні номени, за-
гальна кількість яких сягає 126 одиниць.
Вони утворюють 14,42% одноосновних та
72,94% двоосновних імен [Молчанова 1990,
108]. Наприклад, в утворенні ногайських
топонімів на території Карачаєво-Черкесії,
Нафтокумського р-ну Ставропольського
краю та Ногайського р-ну Дагестану най-
ширше представлені такі географічні тер-
міни: yılğa балка, яр; ріка, töbe пагорб; кур-
ган, şoqıraq ручай, джерело, quyı колодязь,
yol дорога, ölik цвинтар, yurt дім, житло,
двір, рідне вогнище, köl озеро, tav гора, yar
стрімчак; яр, suv вода; ріка, qır узвишшя;
поле та деякі інші [Булгарова 1983].

Географічна термінологія кримськота-
тарської мови обумовлена ландшафтом,
природним та екологічним середовищем
Кримського півострова, на теренах якого
сформувався кримськотатарський етнос. У
топонімії Криму найуживанішими геогра-
фічними номенами слід визнати такі: qaya

РОЛЬ ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ
В УТВОРЕННІ ТОПОНІМІВ КРИМУ

скеля, qoba печера, dere ущелина; яр, taş
камінь, alan галявина, burun мис, boğaz
гірський прохід, oba курган, qır узвишшя,
töbe пагорб, ağız ~ avuz гирло; прохід; роз-
доріжжя, перехрестя, dağ  ~ tav гора; ліс,
bayır гора, пагорб, узвишшя; косогір, çayır
галявина, пасовище, сінокісне місце, sırt
гребінь, хребет (гори), çoqraq джерело, suv
вода; річка, çeşme джерело, özen ріка, tekne
джерело, cılğa яр, köl озеро, quyu колодязь,
el село, köy село, qoş курінь, otar пасови-
ще; хутір, kermen фортеця.

Орографічні терміни можна поділити
на дві групи – терміни, які відображають
або додатні форми рельєфу: гори, хребти,
скелі, камені, кургани, узвишшя, або ж
від’ємні: долини, ущелини, балки, яри, пе-
ревали, печери, та терміни, які характери-
зують земну поверхню у горизонтальному
вимірі: урочища, пасовища, ліси. До дру-
гої групи, ймовірно, слід віднести й ланд-
шафтні терміни çoñğar, alan, çöl, orman,
taşlıq, yayla, yazı.

До орографічних термінів, що відобража-
ють додатні форми рельєфу, належать:

ada острів – два скелястих острови
Адалар у морі біля Гурзуфа;

arqa спина; хребет гори – с. Арха-Де-
ресі, Караул-Арка;

art спина; задня сторона, задня части-
на (чогось); зад; зворотний (протилежний)
бік; простір, що знаходиться позаду (когось,
чогось); задній, дтюрк. нагір’я, верховина;
гірський перевал – дж. Балан-Арди, яр
Каян-Арди (ліве відгалуження яру Куян-
Таш-Узень біля с. Коз), Узун-Алан-Артина-
Ратларин-Су (artına позаду, за), паг. Дарсан-
Арди в Ялті, ур. Кулесін-Арди біля с. Капсі-
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сідла; дтюрк. край, берег, бровка, межа –
паг. Каш-Оба, яр Караул-Каши;

qatmer складка, шар; шаруватий; вид
листкуватого пирога – печ. Хатмерле біля
Ялти, вершина Ґузет-Катмерлер у хр. Ток-
лук-Сирт, ліс Чириш-Хатмер біля с. Капсі-
хор;

qaya скеля, стрімчак, бескид, обрив,
урвище – г. Ак-Кая, Алу-Кая, Аю-Кая, Бал-
хут-Кая, Біллікая, Бор-Кая, Ґуґерджінлік-
Кая, Іріта-Кая, Казак-Кая біля с. Отуз,
Каланих-Кая в Байдарській дол., Караул-
Кая, Кафли-Кая біля с. Куркулет, Каябаш,
Каятепе, Кизил-Кая, Курт-Кая, Куш-Кая,
Ліваз-Кая, Монастир-Кая, Сангар-Кая,
Сандик-Кая, Сари-Кая в бас. Каспани,
Сирт-Кая, Сичкак-Кая біля с. Ай-Серез,
Ставрі-Кая, Сумбул-Кая біля с. Ускют,
Сюрю-Кая, Тількі-Кая біля с. Кутлак,
Уарч-Кая, Хаплузея-Кая, Хариколь-Кая на
Карабі-Яйлі, Харпус-Кая, Хун-Кая, Шаан-
Кая, Юван-Кая біля с. Ай-Серез, ск. Ала-
баш-Хая, Ардич-Кая, Аюн-Курма-Кая,
Бала-Хаяси, Балали-Кая, Балан-Кая, Бала-
нин-Кая, Біюк-Кая біля м. Плака, Бурун-
дук-Кая, Вай-Анам-Хаяси, Ґелін-Кая, Дар-
ли-Кая на березі р. Алачук, Делеклі-Кая,
Дзіва(Джіва)-Кая, Еркян-Кая на г. Де-
мерджі, Єграф-Хаяси, Єлхи-Кая, Ільяс-
Кая, Ісар-Кая, Каплу-Кая, Капуларнин-
Кая, Кешлеме-Кая в Байдарській дол., Ки-
зилтарин-Кая, Когмуш-Кая, Кой-Кая на
г. Демерджі, Кузкун-Кая, Куйнар-Кая на
Карабі-Яйлі, Курбан-Кая, Кургуч-Кая,
Куш-Кая, Куш-Кая (Тиркu), Лопань-Кая,
Люнкурма-Кая, Мал-Кая, Матич-Хаялари
на г. Демерджі, Матрач-Кая, Мулла-Аб-
дул-Кая та Мулла-Гасан-Кая в долині
Отузки, Параланик-Кая, Педі-Кая, Плакі-
Кая, Пскюллю-Кая, Сайменін-Кая біля
с. Біюк-Ламбат, Самал-Кая на Карабі-
Яйлі, Самар-Кая, Сарп-Кая, Сарта-Кая,
Седам(Сідам)-Кая, Теклеш-Кая, Топ-Кая,
Турла-Кая (Durla), Сютюр-Кая біля с. Бі-
юк-Узеньбаш, Хиз-Кая, Хисир-Кая, Хопли-
Кая, Хуш-Кая, Чукур-Кая, Ювезагачин-
Кая біля с. Ай-Серез, Ягранту-Кая, Ялпа-
Кая, Bazmanıñ qayası в с. Буюк-Озенбаш,
м. Топрак-Кая, Чікен-Кая, Чулах-Кая у
верхів’ї Арпату, обрив Картис-Кая,
Сююр-Кая, паг. Хизил-Кая біля с. Ай-Се-
рез, печ. Капли-Кая, узв. Чатал-Кая в Су-
дацькій дол., ур. Аязма-Кая (Кільсе-Кая),
хр. Біюк-Кая (Біюка, Бойка), Міс-Кая,
Паса-Кая, с. Кая, Кая-Алти (Каясти), Ак-

Кая, Бор-Кая, Вігла-Каяси, Єлізла-Кая,
Кая-Елі, Каяли-Сарт;

qır пагорб, узвишшя; поле, степ,
рівнина, луг; ног. qır степ, поле; дтюрк.
qır плоскогір’я; хмонг. хээр відкрите поле,
степ, хяр гребінь узвишшя – г. Агиз-Хир,
Араклар-Кир, Бодене-Кир (Бедене-Хир),
Малбанин-Хири, Мурункир, Орта-Кир,
Тепреч-Хир, Топраклих-Хир на Карабі-
Яйлі, Уба-Хир, Узун-Кир, Хир-Кая, Хирлар
біля с. Махульдур, Черкезін-Хир, Чуплах-
Хир, м. Хабан-Кир на Бабуган-Яйлі, гал.
Узун-Хир біля с. Махульдур, пас. Хирлар
біля Партеніта, ур. Араклар-Хир, Хиралан,
Qırlar та Qoylarnıñ qırı біля с. Буюк-Озен-
баш, яр Кічкіне-Хир, с. Кир-Айлік, Кир-
Актачи, Кир-Аліке, -Байлар, -Ечеґе, -Ічкі,
-Ішунь(Уйшунь), -Кісек-Аратук, -Канли,
-Колач, -Кульчук, -Мамшак, -Найман (в
ойконімії Криму термін qır утворює ряди
з терміном oy), Алан-Кир, Деґермен-Хири,
городище *Кир-Кермен (Киз-Кермен), по
сусідству з котрим знаходяться городища
Тепе-Кермен і Киркор (Чуфут-Кале) (по-
яснюючи назву дрібногір’я Бадхиз Е. Мур-
заєв зауважив, що тюркське qız “дівчина”
має мало смислу в назві узвишшя, і при-
пустив, що воно могло замінити в даному
випадку термін qır плато, узвишшя [Мур-
заев 1974, 198]);

qoytaş – назва округлих кам’яних глиб,
скупчення котрих здаля нагадують овець на
пасовищі (qoy вівця, taş камінь), пор. кирг.
qoy taş валун – б. Койташ, ур., с. Койташ-
Дере (пор.: б. Малташ-Дере в Байдарській
долині, якою йде дорога від с. Скеле до
гірського проходу Шайтан-Мердвен – mal
худоба; яр Куєнташ-Узень біля с. Отуз –
qoyun вівця, баран);

sandıq скриня > нгр. σεντούκι те саме –
г. Сандик-Даг, Сандик-Кая (три назви);

sırım стрімчак, бескид – г. Сиримлар-
Сирт біля с. Біюк-Узенбаш, дол. Уч-Сирим
біля с. Ай-Василь, обрив Ай-Лія-Сирим;

sırt спина; гребінь, хребет (гори),
північ, ног. задня сторона; північ – г. Ме-
такра-Сирт, Токлук-Сирт біля с. Коз,
Узун-Сирт, гірський відріг Яламах-Сирт,
узв. Орта-Сирт на Карабі-Яйлі, пагорби
Харачи-Дересін-Сирт біля р. Шелен, ск.
Сирт-Кая, пас. Сирталан, Сирт-Байир,
Сирт-Чокрак, Сиртнин-Кири, б. Індже-
Сирт та Яник-Сирт біля с. Улу-Сала,
с. Сирт-Бій-Булуш, Сирт-Джайляк (Сур-
тку-Джайляк), Сирт-Каракчора;

Роль географічних термінів в утворенні топонімів Криму
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tağ див. dağ – г. Кара-Таг;
tapçan ~ tapşan уступ; підвищення з

каменю вздовж стіни; земляна або глиняна
підлога; дошки, покладені на підлогу
(дтюрк. tapçan, tapçañ підставка на трьох
ніжках, що використовується при збиранні
винограду з високих кущів; пор. алб.
shkёmb скеля, бескид < лат. scamnum
лава) – г. Козюткен-Топчан з баштою Киз-
Куле, Топшанар, узв. Тапшан біля городи-
ща Ескі-Кермен та с. Орталан, пас. Тапшан
біля с. Кучук-Узень;

taş камінь – камінь Беш-Бармак-Таш
біля с. Кореїз, Екі-Таш, Судак-Таш біля
с. Ай-Серез, Ташкесен біля с. Кутлак,
Тешік-Таш, Такин-Таш біля Балаклави, Ча-
кил-Таш, Чалма-Таш, Чубар-Таш біля
с. Сабах-Елі, Узун-Таш, Уч-Таш (три назви),
Хибла-Таш, камені Біюк-Ташлар біля с. Ту-
ак, г. Таш-Басти, Ташкалан на Керченсько-
му п-ві, Таш-Кора, Сіврі(Сююр)-Таш, Уч-
Таш біля р. Каспана, Язил-Таш, Яман-Таш
біля р. Бурульча та р. Каспана, г., с. Кизил-
Таш (три ойконіми), г., с. Кок-Таш, хр. Та-
ракташ і с. Біюк- та Кучук-Таракташ, ск.
Чабан-Таш, м. Такиль-Таш, Таш-Качик, ур.,
с. Койташ-Дере, б. Ташкой, яр Куєнташ-
Узень біля с. Коз, Тумалак-Таш, дж. Таш-
Чешме, Таштан-Чокрак, Ахташлар, Делік-
Таш, Сари-Таш біля г. Чучель (там скрізь
туф), Уч-Таш на південь від Карабі-Яйли,
Хайрам-Таш, ур. Таш-Аїр біля р. Кача,
Таш-Хапу біля с. Отуз, Хабах-Таш, ур., с. Ай-
таш,прохідТаш-Хабах-Богазна г. Демірджі,
пас. Креч-Таш, Мермер-Таш, Челек-Таш,
Чоюн-Таш, с. Таш-Алчин, Таш-Басти, Таш-
Іляк, Таш-Казган-Конрат, Таш-Кую, Таш-
Кую-Кенеґез, Таш-Ярган(Джарган), Ай-
таш, Акташ (два ойконіми), Єлан-Таш, На-
гайчи-Ахташ;

tav див. dağ – г. Таубаши, Кара-Тав,
Каратау, Массандра-Тау, Орта-Тау, Тас-
Тау, ліс Авджи-Тав біля Феодосії та с. Терс-
хонди, Алі-Тав біля с. Татар-Осман, Тавчик
біля с Камишли, с. Тав-Бадрак, Тав-Базар,
Тав-Бораган, Тав-Бузар, Тавель (Даг-Елі),
Екітав-Кочеґень;

tikili taş менгір – менгір Теклі-Таш у
центрі Байдарської дол., два менгіри Текіль-
Таш у селі Скеля, г. Тіклі-Таш біля с. Отар-
кой, ск. Тіклі-Таш біля с. Токлук;

töbe ~ töpe пагорб, вершина; ног. töbe
пагорб, курган; тур. tepe вершина; верхівка;
маківка; дтюрк. töbü ~ töpü тім’я, маківка;
голова – г. Тепе (Даг-Тепесі), Тепе-Кермен,

Ай-Тепе, Ак-Тобе, Аліс-Тепе, Джав-Тобе,
Джай-Тобе, Зибуктепе, Зуку-Тепе, Кара-
Тепе, Катран-Яккан-Тепе, Кок-Ассан-Тепе,
Куїн-Тепе біля г. Ай-Петрі, Мамо-Тепе (дві
назви), Оґуз-Тепе, Попас-Тепе біля річки
Отузки, Уксек-Тепе, Черкес-Тепе, Шайтан-
Тепе, Шапу-Тепе, Юкітепе, паг. Çeren töpe
в с. Буюк-Озенбаш, с. Тепеджік, Тюпеджік,
Аргин-Тобечік, Ґюзель-Тепе, Джав-Тобе
(нині Вулканівка), Коктебе (Коктебель),
Тас-Тепе, Той-Тебе, Тобечокрак (два ойко-
німи), Direklitepe;

yağa, cağa край, берег; сторона; ног.
yağa комір; берег; долина (пор. кт. yaq сто-
рона, бік; ног. щока; сторона, край; комір;
кт. yaqa комір; хмонг. зааг межа, кордон,
зах край; комір) – с. Джага, Джага-Баши,
Яка-Аліке (пор. Кир-Аліке), дж. Чемух-Яга;

yalman зубчаста вершина, пор. тур. dağ
yalmanı пік гори, yalman qaya обрив без
виступів, пік скелі без виступів – с. Джал-
ман (Джолман);

’άκρα, ’άκρη нгр. кінець, край; мис
(частина суші); віддалене місце, окраїна;
дгр. вершина, верх; край, мис; фортеця, за-
мок (на горі), кремль – античне пос. ’Άκρα,
Acrae на Керченському п-ві, с. Калі-Акрі,
ур. Акронарі;

βουνό[ν] нгр. гора, гориста місцевість;
βουνός нгр., дгр. гора, пагорб, узвишшя –
Фуна, середньовічна назва с. Демерджі,
пор. ороніми Мавровуні, Παλιοβούνι (‘Ελι-
κών) у Греції;

ζυγός ярмо; коромисло терезів, терези;
гребінь гори, гірський хребет, пасмо (гір) –
укріплення Зіго-Ісар (Ісар-Тепе) (план ук-
ріплення дає підставу пояснювати ще ком-
понент Зіго – як “подвійний, парний”:
нгр. ζεύγος пара, ζυγός парний), пор.:
г. Ζυγός у Фессалії;

καταρράχι ~ κατάρραχο гірський хре-
бет – яр Katarax dere біля с. Буюк-Озенбаш;

κούτελο лоб, пор. μέτωπον – високий
морський берег Кутілья ~ Кутілья-Бурун
біля с. Туак, пор.: скельний мис Сірий Лоб
біля монастирища Ай-Тодор;

μαγούλα неприродно товста щока; па-
горб, μάγουλο щока – ур. Магула ~ Магулу,
Мукула біля Гаспри;

μέτωπον дгр. лоб – м. Κριού μέτωπον
“Баранячий лоб” на Південному березі Кри-
му в Геродота, пор.: м. Κριού μέτωπον на
Кріті;

μύτη ніс, дзьоб; кінчик, вістря, μύτος
великий ніс, пор. burun – с. Міта, г. Мітіс;

В.А. Бушаков
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біля с. Коз, Біюк-Узень – назва Качі вище
її притоки Пісари, яр Біюк-Узень у Бай-
дарській дол., р. Кучук-Узень (Мікро-
потам), р., с. Улу-Узень, р. Казикли-
Узень (Буюк-Озень,  Чорна ) ,  Кара-
Узень, р., с. Куру-Узень (Ксеропотам),
р. Каяли-Озень, Коба-Озен, Кок-Таш-
Узень (Камишлик-Су), Кушень-Узень –
витік Арпату, Махаїл-Озен, Орта-Узень,
Панан-Ян-Узень – витік Арпату, Панія-
Узень, Ускют-озен, Церік-Узень, Шелен-
Озен, б. Менерлі-Узень, Сельбі-Узень у
с. Коперлікой, Софук-Узень – витік Улу-
Узені біля Алушти, Шапка-Узень біля
г. Шапка-Кая, Юкари-Озень, дж. Узенін-
Козю, рукав Теміар-Узень у верхів’ї Бал-
Алми, руч. Шушкулар-Узень (Сіаміс), ущ.
Алмалих-Узень, яр Куенташ-Узень;

özenbaş кт. верхів’я ріки, витік – Узен-
Баш – один з двох витоків річки Улу-Узень
біля Алушти, Узень-Баш – місцева назва вер-
хів’я Стилі, Узень-Баш – витік Бельбеку,
с. Узень-Баш, Біюк- та Кучук-Узенбаш, Узен-
башчик, Чамли-Узенбашчик;

qarasuv джерельна вода; ріка, що жи-
виться джерельною водою; джерело; сто-
яла вода; тур. karasu вода, що тече по-
вільно; пор. карач. qara suv джерело і балк.
şaudan ручай < осет. swadon ~ sawædon(æ)
джерело, ручай, від saw чорний і don вода;
від терміна походять численні гідроніми на
Алтаї, в Середній Азії, Казахстані та Ірані –
дж. Карасу-Баши, р. Біюк- та Кучук-Кара-
су, місто Карасу-Базар, пор.: р. Мавронері
“Чорна вода” у Греції, оз. Хар Ус нуур у
Монголії (хмонг. хар чорний, ус вода, нуур
озеро), хмонг. Хар мoрoн Амур, букв. “Чор-
на ріка”;

quyu кт., kuyu тур., колодязь; шахта,
яма; ног. quyı, дтюрк. quduğ, quyuğ коло-
дязь – кол. Артна-Кую, Деніз-хуюсу на го-
родищі Ескі-Кермен, Сакав-Кую, Сіміонун-
Кую-Су, місцина і кол. Тинак-Баш-Кую, со-
лончак Біюк-Кую, с. Ак-Кую-Бітак, Джар-
кую, Кара-Кую, Кош-Куй, Суннукую, Уч-
Кую (Уч-Куй), Хизил-Хую;

sala притока, пор. кирг. salaa лощина
в горах, по якій стікає тала чи дощова вода
< монг. салаа(н) притока – р. Сала (прито-
ка Андалу) і с. Суук-Сала “Холодна прито-
ка” (?) на ній, пор. калмицький гідронім Сал
“Притока” (притока Дону);

 suv кт., ног., дтюрк., su, -yu тур., sub,
suğ дтюрк. вода; ріка; водоймище – р. Су-
ботхан, Су-Індол, Су-Учхан, Ак-Су, Аксу-

Дере, Батанин-Су на г. Демерджі,
Єльтіґен-Су (Коз), Йохаган-Су, Біюк- та
Кучук-Карасу, Кара-Су, Сари-Су, Сарису,
Танасу, Токсан-Су, Учан-Су, Хари-Су, Чу-
рюк-Су (кілька гідронімів), Шеремет-Су,
водоспад Учан-Су, б. Алексу, Бай-Су, Суан-
Сулар (притока Улу-Узені на схилі г. Ура-
га), дж. Су-Аханде, Авраму-Хурлу-Су, Аксу,
Алмалих-Су, Догдан-Су, Ескі-Койнун-Су на
г. Демерджі, Курлюк-Су, Лахтекнін-Су,
Монаготра-Су, Муалімі-Су, Савлух-Су, Са-
урган-Су, Суат-Су, Сунґу-Су, Суук-Су (по-
ширений гідронім), Уйянен-Су на березі
Каспани, Чок-Су, Qarçığanıñ suvu в с. Бу-
юк-Озенбаш, мінеральне дж. Аджи-Су біля
с. Коккоз, дж., р. Ескі-Койнун-Су, кол. Саних-
Су, Сіміоннун-Кую-Су, руч. Суук-Су, Чаїн-
Су, місцевість Шурум-Суюси біля р. Шелен,
с. Алсу(й), Суук-Су, Теміз-Су;

suv baş кт., su başı тур. джерело – р.,
с. Субаш, г. Су-Баши біля с. Чавке, с. Кара-
Субаш;

suvat кт., тур., suat ног. водопій – дж.
Суат (кілька назв), Суат-Дере, Суат-Су,
Суатин-Чокрак, Хазан-Суат, Чабан-Суат,
б. Бююк-Суат у верхів’ї Зуї, Катрал-Суат
(притока Качі), р. Суат на Карабі-Яйлі, руч.
Куви-Суат (притока Гуви), яр Суат, Суат-
лар (Suvatlar).

suvlu кт., sulu тур., suvlı ног. з водою,
водний; соковитий; водявий; рідкий – б.
Сулу-Дере біля с. Уркуста та біля с. Отуз,
дж., пас. Сулу-Дере біля с. Ай-Серез, печ.
Сулу-Коба (дві назви), Сувли-Коба біля Бах-
чисарая;

suvluq кт., suluk тур. поїлка для
птахів – дж. Сулух-Оба на Карабі-Яйлі;

tamaq кт., ног., дтюрк., tamağ, tamğaq
дтюрк. горло; гирло, damak тур. піднебін-
ня – с. Тамак, Тамак-Киргиз, Тамак-Шейх-
Елі, Алма-Тамак, Бельбек-Тамак, Кил-Та-
мак;

tekne кт., тур. корито, цебер, чан, кадіб;
ног. tekene дерев’яне корито, ночви для
прання білизни (в топонімії Криму термін
має значення “джерело”) – дж. Текне
(кілька назв), Текне-Чокрак під горою Тек-
не, Ала-Буха-Текне біля с. Кучук-Узеньбаш,
Беш-Текне, Мітіс-Текне на схилі г. Мітіс
біля сел Узунджа та Упа, Мула-Усеїн-Тек-
не, Панія-Текне (поруч із джерелом Панія-
Чокрак), Яман-Таш-Текне;

tekneçek джерельце – дж. Борчи-,
Ексібір-, Ільча-, Харавли- та Хвелі-Текнечек
біля с. Біюк-Узеньбаш, Бурма-Текнечек у б.

В.А. Бушаков
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Тотальная  депортация  и  ссылка
крымских татар нанесла огромный ущерб
их языку и культуре в целом [Эмирова
1995; 1997; 1999]. Однако уничтожение
крымскотатарской  культуры советским
режимом началось еще в начале 20-х го-
дов ХХ в. и продолжилось в годы сталин-
ских репрессий, когда тысячи деятелей
крымскотатарской культуры  были арес-
тованы и уничтожены в тюрьмах и лаге-
рях. На их имена  и  творчество  было  на-
ложено  табу. Одной из самых ярких фи-
гур репрессированного поколения крым-
ских татар был известный ученый-тюрко-
лог,  поэт  и общественный деятель Бекир
Чобан-заде (1893–1937).

Жизни  и  творчеству  ученого посвя-
щено большое количество работ разного
жанра. В монографии турецкого иссле-
дователя Исмаила Отара, со ссылкой на ра-
боту С. Нагаева [Нагаев 1991], указаны 72
работы, опубликованные в 1927–1989 гг.
[Otar Ismail 1999, 49–52]. Десятки статей
увидели свет в последующие годы. Бóль-
шая часть работ о Б. Чобан-заде носит ин-
формационный характер: в них сообща-
ются факты жизни и деятельности  уче-
ного  [Ашнин 1998; Нагаев 1991; Урсу
1999]. Что касается научного наследия, то
оно фактически не исследовано. И. Отар,
не будучи языковедом, вообще не ставил
перед собой задачи описать и оценить на-
учные труды ученого: “Kâfi bilgiye sahip
olmadığımızdan, gramer bakımından izahata
girmedik”. (“Из-за недостатка знаний мы
не смогли  дать грамматического ком-
ментария”) [Otar Ismail 1999, 28]. По мне-
нию проф. Д.П. Урсу, “…современные
лингвисты-тюркологи редко обращаются
к научному наследию крымского ученого.
Это происходит частично по незнанию его
трудов и их отсутствию в  библиотеках,
частично  же  из-за  того, что филологи-
ческая наука за последние 60–70 лет пе-
режила огромные изменения. Иными сло-
вами, изменилась сама парадигма науки.
Открытия Б. Чобан-заде, Е. Поливанова
и многих других передовых ученых се-
годня воспринимаются как нечто хресто-
матийное, общеизвестное…” [Урсу, 1999,
88-89].

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ
В ряду работ о Б. Чобан-заде следует

выделить небольшие по объему статьи
Ф.Д. Ашнина [1967, 208–216] и А. Меме-
това [1993, 262–268], в которых сделана по-
пытка общей характеристики научного на-
следия ученого. В целом информационный
подход к подаче материала в этих работах
превалирует над аналитико-оценочным.
Так, Ф.Д. Ашнин дал общую характери-
стику  взглядов ученого на проблемы про-
исхождения тюркских  языков,  их  класси-
фикации, связей с монгольскими и тунгу-
со-маньчжурскими языками; отметил исто-
рический подход ученого к анализу языко-
вых фактов; указал на его заслуги в облас-
ти тюркологической терминологии и фор-
мирования тюркских литературных  язы-
ков. А. Меметов информировал читателя о
структуре и содержании “Крымскотатар-
ской научной грамматики” и других работ
ученого в области общей тюркологии,
крымскотатарского и азербайджанского
языкознаний, лексикологии  и  терминоло-
гии  тюркских  языков.

Научное наследие Б. Чобан-заде прак-
тически недоступно современному крым-
скотатарскому читателю, так как основные
его труды, прежде всего монографии  и
учебные пособия [Чобан-заде 1924; 1926;
1927а; 1927б; 1929 (1930); 1932а; 1932б],
изданы арабской графикой, а с 1929 г. – ла-
тинской графикой на азербайджанском
языке. Исключение составляют “Крымско-
татарская научная грамматика” [Чобан-заде
1925] и “Крымскотатарская литература но-
вейшего периода” [Чобан-заде 1928], кото-
рые, по свидетельству самого ученого, на-
писаны на османском (турецком) языке.

Исчерпывающее описание лингвисти-
ческой концепции Б. Чобан-заде  может
быть выполнено лишь на основе анализа
его основных работ, посвященных пробле-
мам общего и частных языкознаний
(крымскотатарского, азербайджанского,
кумыкского, узбекского и др.). Однако на
сегодняшнем этапе развития крымскота-
тарского языкознания представляется не-
обходимым начать с основного труда уче-
ного – “Крымскотатарской научной грам-
матики”. Монография подготовлена к пе-
реизданию под научным руководством

 А.М. Эмирова
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проф. А. Эмировой1. Публикация именно
этой монографии в качестве первой акции
в деле “издания полного академического
собрания сочинений великого ученого-
тюрколога, объединившего цивилизации
Востока и Запада” [Урсу 1999, 89], объяс-
няется не только тем, что она является
единственной научной грамматикой крым-
скотатарского языка, написанной  на  од-
ном  из  тюркских  языков  (см.: [Jankowski
1992]), но и тем, что в ней затронут широ-
кий круг общеязыковедческих проблем.
Последнее обстоятельство позволяет в
первом приближении наметить узловые
участки лингвистической концепции Б.
Чобан-заде.

“Крымскотатарская научная граммати-
ка” состоит из трех частей: 1) описатель-
ной; 2) сравнительной и 3) исторической.

В  предисловии  к первой части автор
заявляет, что в своей работе он исходил из
двух принципов: во-первых, максимально
использовать методы современной ему
лингвистики, во-вторых, постоянно дер-
жать в поле зрения факты живого народ-
ного языка. Здесь же он объясняет причи-
ны, побудившие его написать свой труд на
османском (турецком) языке, который в
начале ХХ в. использовался в Крыму в ка-
честве одной из форм письменно-литера-
турного языка: “Эсеримизнинь османлы
тюркчесинде язылмасына кельгенде, бу
бугунь даа соньу корюнмеген шиве къав-
гъасына чатмамакъ, анълашылмагъан уй-
дурма табирлерден къачмакъ,  ниает,  эсер-
нинъ  даа  кениш даире ичинде файда ке-
тирмесини  темин  этмек  арзусындан  ол-
гъандыр”. (“Что касается того, что наш
труд был написан на османском тюркском
языке, то это было вызвано желанием не
включаться в нескончаемые до сего дня
споры о (крымскотатарских) диалектах, из-
бежать употребления непонятных, выду-
манных терминов, наконец, обеспечить эф-
фективное использование его в более ши-
роких кругах”.) [Чобан-заде 1925, 2].

Обосновывая структуру монографии,
автор декларирует исторический подход к
анализу языковых явлений: чтобы понять
современное состояние крымскотатарско-
го языка, следует знать его историческое
прошлое и выяснить его связи с другими
тюркскими языками. В соответствии с за-
явленным историческим принципом ана-
лиза  в  названных  трех  частях  моногра-

фии рассмотрены следующие вопросы:
звуковой строй, словообразование и сло-
воизменение современного крымскотатар-
ского языка; сравнительная характеристи-
ка тюркских языков; их историческая пе-
риодизация.

Автор монографии сознавал, что она
не лишена недостатков, но считал, что ее
следует оценивать как первый опыт напи-
сания крымскотатарской научной грамма-
тики, каждая часть которой в дальнейшем
может  быть расширена и издана в виде
отдельной книги. Ученый планировал в
ближайшие годы издать серию книг [Чо-
бан-заде 1924; 1926; 1927а; 1932], в комп-
лексе с которыми данная монография, по
его мнению, приобретет  необходимую  со-
держательную  полноту.

Во введении к первой части кратко оп-
ределены основные лингвистические поня-
тия, которые составили необходимый тео-
ретический каркас монографии: язык; наука
о языке и ее разделы; происхождение языка
и слова; строение речевого аппарата; связь
языкознания с другими  науками; литератур-
ный язык и живые народные говоры;  соци-
альные  функции  языка  и  др.

В целом эти понятия соответствуют
уровню развития лингвистической мысли
начала ХХ в. и во многом сохранили свое
содержание до сего дня. Например, одна
из современных теорий происхождения
языка утверждает, что язык первобытного
человека состоял из 20–40 знаков разного
типа – неартикулированных звуковых комп-
лексов и кинетических знаков (жестов,
мимики, телодвижений, поз). Верно опи-
сан речевой аппарат человека и функции
его составляющих, отмечена связь язы-
кознания с физикой, анатомией, физиоло-
гией, психологией, категориями которых
пользуется лингвистика.

Некоторые лингвистические понятия
и положения, изложенные в этом разделе,
за  истекшие  после издания монографии  Б.
Чобан-заде 80 лет изменили  свое содержа-
ние – расширили и углубили его. Сегодня
иначе толкуются понятия лексического зна-
чения слова, литературного языка, насчиты-
вается иное количество тюркских языков2 и
т.д.

В разделе “Фонетика” дана классифи-
кация гласных и согласных звуков крымс-
котатарского языка, а также охарактери-
зованы процессы взаимодействия звуков

Лингвистические взгяды Бекира Чобан-заде
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в речи (фонетические процессы). Звуки
описаны по месту и способу образования,
а также по соотношению в них голоса и
шума. В целом эта классификация может
быть принята с некоторыми оговорками.
В таблице классификации гласных, напри-
мер, указано 9 основных звуков (фонем?),
в таблице классификации согласных  – 23
звука.  Термин “фонема” автором грамма-
тики вообще не используется, и потому не-
ясно, являются ли представленные в таб-
лицах звуки самостоятельными фонемами
или среди них имеются разновидности
(варианты, вариации) фонем. Так, среди
гласных отмечено два сходных звука –
средненебный (танънай ортасы) [э] и пе-
редненебный (танънай огю) [ä] – откры-
тое [а]. Неясно также, как соотносятся
между собой звуки [h] и [х]. В таблице
согласных отсутствует задненебный носо-
вой [η], который имеется в крымскотатар-
ском языке (сонъ, манълай, онъайт, онъ-
макъ и др.).

В подразделе “Взаимодействие звуков”
в общих чертах описаны такие фонетичес-
кие процессы, как явление конца ассимиля-
ция согласных и гласных (сингармонизм),
разного рода выкидки звуков – элизия, афе-
резис, синкопа и др. (Некоторые из перечис-
ленных выше терминов в лингвистике 20-х
годов ХХ в. еще не употреблялись.)

Очень кратко охарактеризовано крым-
скотатарское ударение: выделение слога
происходит путем усиления гласного звука
(resp. ударение  силовое, динамическое);
ударение падает преимущественно на
последний слог слова или словоформы; в
многосложных словах можно обнаружить
дополнительное ударение, которое падает на
одино из начальных слов. Кроме слогового,
выделено  логическое ударение.

В разделе “Морфология” автор грамма-
тики поставил перед собой задачу – опре-
делить способы словообразования и фор-
мообразования в крымскотатарском языке.
Разграничены корневые и аффиксальные
морфемы, а также описаны звуковые, се-
мантические и функциональные различия
между ними. В частности, автор грамма-
тики считает, что одним из дифференци-
альных признаков аффиксов, отличающих
их от корней, является сходство их формы
(звучания), благодаря чему слова с такими
аффиксами откладываются и хранятся в со-
знании человека в виде связки, комплекта

(байгъын, салкъын, салгъын, балкъын)4.
Описаны  следующие  способы  слово-

образования: аффиксация; усечение и по-
втор корня с изменением звука в ауслауте
(бем-беяз, дос-догъру); сочетание соотноси-
тельных по звучанию и значению слов
(ялан-янълыш, яхши-яман, бала-чагъа); по-
втор корня с протетическим  [м]  (аш-маш,
эв-мев).

В зависимости от способа словообра-
зования слова в крымскотатарском языке
распределены по следующим группам: не-
производные (баш, кучук), производные,
образованные путем аффиксации (далгъын,
яныкъ), сложные (алтыпат, ашхана) и слу-
жебные слова, которые в отличие от само-
стоятельных слов никогда не сочетаются с
аффиксами (киби, ичюн).

Замечено, что слова, квалифицируемые
в синхронии как непроизводные, то есть со-
стоящие из одного корня, в диахронии рас-
падались на корень и аффикс (буюк-бу+юк,
сыджакъ-сы+джакъ, арслан-арсл+он). Эти
примеры свидетельствуют о том, что автор
грамматики, различая синхроническое и
диахроническое состояние языка, знал, что
звуковая и морфемная структуры слова ис-
торически изменяются.

Описать грамматику языка, по мне-
нию Б. Чобан-заде, значит выявить  все
аффиксы, разделить их на классы, разря-
ды в зависимости от их функций в про-
цессах словообразования и охарактеризо-
вать со стороны формы и содержания
(грамматического значения). Выделены
аффиксы  словообразовательные  и  сло-
воизменительные.

Очень подробно, с привлечением боль-
шого фактического материала, описаны
словообразовательные аффиксы и их грам-
матические  значения.  Например,  вариан-
тные  аффиксы –лыкъ/ -лик/ -лукъ/ -люк мо-
гут выражать следующие грамматические
значения: количества (аршынлыкъ, ичим-
лик), места (ташлыкъ, бахчалыкъ), пред-
метности (козълюк, бурунлыкъ), абстракт-
ного признака (байлыкъ, гузеллик), време-
ни (омюрлик, айлыкъ).

Отдельно рассмотрены мертвые аф-
фиксы – непродуктивные слоообразова-
тельные форманты, которые срослись с
корнем в результате процесса опрόщения
морфемной структуры слова и в современ-
ном состоянии  языка (синхронии) не вы-
деляются в качестве самостоятельной мор-

А.М. Эмирова
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фемы: -джа/ -ча (къоджа, индже), -ман/ -
мен (къурман, шишман), -къа/ -гъа/ -ке/
-ге  (къырмыскъа, сирке), -ыт/ -ит/ -ет/
-ют (кечит, когет, огют), -тай (къурул-
тай, Алтай) и др. Перечисленные аффик-
сы восходят к некогда самостоятельным
словам.

Выделены и писаны (по значению и
произношению) формообразовательные
аффиксы имени и глагола, образующие
формы падежа и числа разного типа имен
(существительных, местоимений и др.) и
формы глагольных категорий. Весьма
ценны в этом разделе попутные сведения
об особенностях диалектного произно-
шения некоторых корней и форм: манъа
– мана – маа, санъа – сана – саа, алып
кель – апкель, не ишле – нешле, не яп –
няп и др.

Большая часть данного раздела грам-
матики посвящена анализу глагольных
форм и образующих их аффиксов. Выде-
лены и описаны аффиксы, образующие гла-
гольные формы от имен (-ла/ -ле, -ар/ -эр, -
лан/ -лен, -а/ -э), от глаголов (-т, -ур/ -юр/ -
ир, -дыр/ -дир/ -тур/ -тюр), отрицательные
формы глагола (-маз/ - мез/ -мае/ -мес, -ма/
-ме, -ув/ -юв,   -ыш/ -иш) и др. Описаны
также формы настоящего, прошедшего и
будущего времен, формы лица, числа, за-
лога и др.

В разделе “Служебные слова” пред-
ставляют интерес рассуждения ученого от-
носительно грамматического статуса слов
шимди, къышын, язын, ярын и т.п., кото-
рые, по мнению проф. А.Н. Самойловича,
являются наречиями. Б. Чобан-заде показал,
к каким ошибкам может привести  экстра-
поляция категорий русского языка на крым-
скотатарский: способность этих слов обра-
зовывать регулярные именные  формы
(ярын – ярындан, ярынлыкъ, ярынджи)
свидетельствует о том, что они являются
“живыми” формами самостоятельных слов
– имен  существительных.

Служебные слова, по мнению Б. Чо-
бан-заде, отличаются от самостоятельных
тем,  что  они  не  способны  сочетаться  с
аффиксами, не имеют самостоятельного
лексического значения, но способствуют
изменению значений предыдущих (сайын,
киби, бери и др.) или последующих слов
(пек, анджакъ, тек, даа, эгер и др.).

К служебным словам в грамматике от-
несены междометия (ай, ой, ах, вах, уф,

вай), в том числе и звукоподражания (дран-
дран, шарт-шарт, гуррь и др.).

Вторая часть труда Б. Чобан-заде по-
священа сравнительному анализу тюрк-
ских языков. Здесь он изложил современ-
ные ему теории и гипотезы  происхожде-
ния  тюркских народов, локализации их
прародины (северные регионы Средней
Азии – Кавказские горы – Месопотамия –
Прибалтика), исторической дифференциа-
ции единой этнической и языковой  общно-
сти тюрков на отдельные народы и языки,
которая  произошла  еще до VII в. н.э.

В процессе исторического развития и
дифференциации тюркских языков в них
происходили следующие изменения: 1. рас-
пределение форм с одинаковыми грамма-
тическими значениями и функциями по
разным языкам; 2. изменение звукового
(фонемного) состава морфем, слов и сло-
воформ; 3. образование новых форм; 4. ис-
чезновение старых форм; 5. изменение лек-
сических значений слов.

Исторические изменения в грамма-
тическом строе языков Б. Чобан-заде
объясняет двумя противонаправленны-
ми факторами: индивидуальными осо-
бенностями употребления языковых еди-
ниц (произношения, написания, сочета-
ния друг с другом и др.) и тенденцией к
аналогии, т.е. к единообразному употреб-
лению слов и форм. Так, появление в
языке форм типа агъамнен из агъамлен
произошло в результате действия зако-
на аналогии5.

Не соглашаясь с классификацией тюрк-
ских языков, предложенной В.В. Радловым,
автор  грамматики  предлагает делить тюрк-
ские языки на две группы – огузские и ча-
гатайские, между которыми много общих
признаков  и  категорий.

Далее рассмотрены проблемы сравни-
тельной фонетики и словообразования со-
временных тюркских языков. Охарактери-
зованы такие особенности звукового
строя: в абсолютном начале слова в искон-
но тюркских словах не может быть звуков
[р], [л], а также сочетаний согласных [ст],
[шк], [сп]. Эти звуки встречаются только
в заимствованиях, а на почве крымскота-
тарского языка они регулярно предваря-
ются протетическими гласными [э], [и],
[у]: руба – уруба, рус – урус, рум – урум,
леген – элеген, Станбул – Истанбул, скен-
дже – ишкендже, эскендже и др. То же
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касается начальных [з], [ф], [h]. Такие зву-
ки и звукосочетания, считал Б. Чобан-заде,
могли произносить только образованные
горожане.

Особый интерес сегодня, в связи с по-
степенным переходом крымскотатарского
письма с кириллицы на латиницу, представ-
ляют свидетельства Б. Чобан-заде о произ-
ношении начального [h] в заимствованных
словах: hеляк, hарун, hейте и др. По его
наблюдениям, в некоторых османских и
крымскотатарских говорах под влиянием
произносительных норм, культивировав-
шихся в медресе, появились новые вари-
анты произношения – с начальным [h] – не
только в заимствованиях, но и в исконно
тюркских словах. Новые и старые формы
использовались в речи параллельно: hекбе
– экбе, hанги – анги, hеп – эп, hоргюч –
оргюч, hайды – айды и др. По мнению ту-
рецкого языковеда Наджипа Асыма, это
произошло под влиянием арабского и пер-
сидского языков6.

В следующем разделе второй части
грамматики характеризуется артикуляцион-
ная база тюркских языков, то есть со речи,
необходимых  для производства звуков ка-
кого-либо языка. В древних тюркских язы-
ках, отраженных в орхоно-енисейских над-
писях, по мнению Б. Чобан-заде, превали-
ровала заднеязычная артикуляция. В более
поздние времена стала заметна тенденция
к замене заднеязычных согласных в соста-
ве слов более передними, например /нъ/ –
> /н/: денъгиз – дениз, донъгъуз – домуз и т.п.
Такие  процессы  способствовали  благозву-
чию тюркских (прежде всего – огузских)
языков.

С целью выявления характерных осо-
бенностей таких тюркских языков, как чу-
вашский, якутский, османский, киргизс-
кий, казанскотатарский и др., они сравни-
ваются друг с другом и с крымскотатарс-
ким языком в звуковом и морфемном отно-
шениях. При этом  базой  сравнительного
анализа служит крымскотатарский язык.
На репрезентативном языковом материале
(соотносительные лексические  ряды) опи-
саны звуковые соответствия крымскотатар-
ского и чувашского, крымскотатарского и
якутского и других языков.

Перечислены и кратко охарактеризова-
ны словообразовательные и словоизмени-
тельные аффиксы в названных языках и их
корреляты в крымскотатарском языке. Со-

поставлены системы местоимений, числи-
тельных, глаголов и их категориальных
форм и т.п.

Выводы, сделанные в конце данного
раздела, согласуются с современной тео-
рией языкознания  и  обогащают ее но-
вым фактическим материалом: измене-
ния, происходящие в родственных языках
в процессе их исторического развития и
дифференциации, не случайны, а подчи-
няются языковым законам – общим, уни-
версальным (свойственным всем языкам
мира) и частным (характерным для одно-
го языка или группы близкородственных
языков), диахроническим (имевшим ме-
сто на предшествовавших этапах разви-
тия) и синхроническим (действующим в
современном состоянии языка), внешним
(обусловленным историей общества и
различными сторонами человеческой де-
ятельности) и внутренним (имманент-
ным, проистекающим из самой природы
языка).

В третьей части грамматики Б. Чобан-
заде дана историческая периодизация
тюркских языков: выделены и кратко оха-
рактеризованы орхонский, уйгурский, ча-
гатайский периоды. Наука в начале про-
шлого века располагала очень незначи-
тельными сведениями об истории разви-
тия тюркских народов. Такую информа-
цию, считал ученый, можно извлечь из
языка. Имеющиеся в современных язы-
ках лексические заимствования свиде-
тельствуют о том, что тюркский язык-ос-
нова (праязык) существовал уже в глубо-
кой древности, за несколько тысячелетий
до Рождества Христова. Однако ни одно-
го памятника письменности того време-
ни до нас не дошло, поэтому наука рас-
полагает только гипотезами относитель-
но состояния тюркских языков того пе-
риода.

Самые  ранние  памятники  древне-
тюркской письменности – орхоно-енисей-
ские надписи – относятся  к  концу  VII –
началу VIII вв. В грамматике  Б. Чобан-
заде  даны  краткие  сведения об истории
открытия и расшифровки этих надписей,
приведены образцы из них с лексико-грам-
матическими комментариями.

Аналогично (образцы текстов, истори-
ческий и языковой комментарий, глосса-
рий) описаны тюркские письменные памят-
ники уйгурского  периода  (XI–XIII вв.):

А.М. Эмирова
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“Кудатку билиг”,  “Дивану лугат  ат-тюрк”
Махмуда Кашгарского, и чагатайского вре-
мени (XIV–XVII вв.):  “Кыссасу-ль-энбия”
Рубгузи, произведения Ахмеда Есави,
Али-шира Навои, Бабура и др.

Здесь же отмечены характерные осо-
бенности чагатайского языка: начальные [б],
[т], [м] вместо [в], [д], [б] (бар – вар, даш –
таш, мен – бен); аффиксы –гъан/ -ген вмес-
то –ян/ -ен (окъугъан – окъуян) и др. По мне-
нию Б. Чобан-заде, эти признаки свидетель-
ствуют о том, что крымскотатарский язык
возник на основе скрещения южнотюркских
(огузских) языков с чагатайским.

Наиболее близким (в звуковом, фор-
мальном и семантическом планах) к совре-
менному крымскотатарскому языку памят-
ником письменности, считал автор грамма-
тики, является “Кодекс куманикус”. При-
ведены несколько загадок из этого памят-
ника и даны их современные крымскота-
тарские соответствия.

В выводах к исторической части сво-
его труда Б. Чобан-заде утверждает, что
современные тюркские языки сохранили
бóльшую близость с языками предшеству-
ющих периодов, чем это наблюдается в
других языковых семьях. Объяснение это-
му феномену ученый видит в том, что еще
два-три столетия тому назад тюрки, в свя-
зи с кочевым образом  жизни, были очень
тесно связаны, переплетены друг с другом.
Именно этим обусловлена общность не
только языковых, но и художественных, и
концептуальных и категорий  всех тюркс-
ких  народов,  включая якутов и чувашей.

Отмечены следующие тенденции в ис-
торическом развитии тюркских языков:

1. Изменение фонемного состава кор-
ней, которое происходило в соответствии с
тенденцией к смещению артикуляционной
базы с задних позиций на более передние.

2. Слияние  аффиксов  с  корнями  (про-
цессы опрощения).

1 А.М. Эмировой написаны предисловие, примечания, составлена библиография и
др.; Н.С. Сеитягъяевым выполнены транслитерация текста грамматики с арабского пись-
ма на кириллицу, его адаптация к нормам современного крымскотатарского языка, со-
ставлены предметный и именной указатели и глоссарий.

2 Б. Чобан-заде говорил о примерно 20 тюркских языках. Количество тюркских язы-
ков в последующие годы определялось по-разному. Так, в коллективной монографии
[Языки... 1966], изданной АН СССР в 1966 г., указано 23 живых языка; в учебном посо-
бии А.А. Реформатского [Реформатский 1967] – 25 живых и 7 мертвых языков; в моногра-
фии Н.А. Баскакова [1969] – 27 живых и 12 мертвых языков. В новейшей коллективной

3. Исчезновение аффиксов: -вул (къа-
равул, ясавул), -ры/ -ри (илери, кери, ары)
и др.

4. Исчезновение корней: асыгъ – фай-
да, аджун – дюнья и др.

5. Возникновение  новых  корней  и
аффиксов.

Подчеркнуто, что перечисленные из-
менения в системе языков не случайны: они
подчиняются языковым законам – внутрен-
ним и внешним, общим и частным, синх-
роническим и диахроническим.

***
Читая сегодня научную грамматику

крымскотатарского языка Б. Чобан-заде,
нельзя не заметить обширных знаний уче-
ного в области общего языкознания и тюр-
кологии, его стремления применять дости-
жения европейского и русского языкозна-
ния к анализу тюркских языков. Богатый
фактический материал, использованный в
работе, тонкий анализ языковых явлений,
умение разграничивать факты синхронии
и диахронии языка – несомненные досто-
инства труда ученого. Остается незыбле-
мой оценка, данная в свое время Ф.Д. Аш-
ниным: “Бекир Чобан-заде был одним из
самых эрудированных тюркологов своего
времени, неизменно учитывавшим дости-
жения передового западного и русского
языкознания” [Ашнин 1967, 210].

Монография Б. Чобан-заде и сегодня,
спустя 80 лет после ее написания, не поте-
ряла своей теоретической ценности. Новая
крымскотатарская научная грамматика долж-
на быть создана на базе достижений язы-
кознания последних лет, с применением
новейшего концептуально-терминологичес-
кого аппарата. “Крымскотатарская научная
грамматика” Бекира Чобан-заде, без сомне-
ния, станет одним из краеугольных камней
научного каркаса такой грамматики.

Лингвистические взгяды Бекира Чобан-заде
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монографии “Тюркские языки”, изданной ИЯ РАН в серии “Языки мира” в 1997 г. [Языки
мира... 1997], отмечено 39 живых и 15 мертвых тюркских языков.

Количественные расхождения объясняются политическими и социально-психоло-
гическими факторами. В период существования СССР, как известно, активно протека-
ли процессы ассимиляции малых народов, их консолидации и образования на этой
основе единых литературных языков для группы близкородственных. Эти процессы
интерпретировались как достижения так называемой “ленинской” национальной по-
литики. С распадом СССР наметились и набирают силы противонаправленные про-
цессы – дифференциации близкородственных языков, продиктованные стремлением
народов к политической и экономической независимости и возрождению своей нацио-
нальной культуры, в том числе и языка, как базового элемента культуры. См. в [языки
мира... 1997] статьи о барабинском, долганском, крымчакском и других языках. В со-
ветских изданиях иногда отсутствовала информация о языках тюрков, проживавших
за рубежом. См. в [Языки мира... 1997] статьи о саларском, сарыг-югурском,  сонкор-
ско-тюркском,  халаджском  и  других  языках.

3 Чередование звонких и глухих согласных в ауслауте, то есть в абсолютном конце
слова (буюк – буюги, тюп – тюбю), и отсутствие такого чередования в некоторых слово-
формах (къат – къаты, коп – копю) автор монографии объясняет диалектными различи-
ями. Можно предложить, однако, иное толкование данного феномена, а именно: чередо-
вание наблюдается в тех случаях, когда в ауслауте оказывается изначально звонкий  со-
гласный,  который в такой слабой для него позиции регулярно оглушается (эшек – эше-
ги, къулакъ – къулагъы). В тех же случаях, когда в ауслауте находится исконно глухой
согласный звук, чередования не происходит (акъ – акъы, ат – аты). Дополнительным
аргументом в пользу нашего предположения являются и случаи оглушения звонких со-
гласных в составе арабизмов (китап – китабы, мектеп – мектеби), которые в арабском
письме передаются графемой со звуковым значением [Меметов 1993]. Не случайно в
30-е годы ХХ в., после перевода крымскотатарского письма на латиницу, эти и подоб-
ные им слова писались kitab, mekteb. Данный вопрос актуален и сегодня, в связи с пере-
ходом  крымскотатарского письма на латинскую графику.

4 Хранение в сознании человека определенным образом организованных, система-
тизированных языковых единиц современная психолингвистика (раздел общего язы-
кознания, изучающий ментальные процессы порождения, восприятия и интерпрета-
ции речи) объясняет возникновением между ними ассоциаций – когнитивных (мысли-
тельно-познавательных) связей, которые могут “опираться” как на сходство формы,
так и на близость или контрастность содержания. Более того, ассоциации могут воз-
никать и на основе смежности предметов и их свойств, контраста и причинно-след-
ственных отношений между ними, отраженных в значениях языковых единиц. Сфор-
мированные в результате ментальных процессов аналогии, категоризации разного типа
группировки языковых единиц в сознании человека называются языковыми полями.
Языковые поля могут быть разного типа: семантические, тематические, собственно
ассоциативные, морфосемантические и др. См.: [Лингвистический... 1990, 380–381;
Эмирова 1995, 19; 2001, 18].

5 Последние  примеры  следует интерпретировать не как проявление закона аналогии,
а в качестве явлений полной ассимиляции согласных,  которые с той или иной регулярно-
стью встречаются в устной речи. См.: [Лингвистический 1990, 48; Эмирова 1995, 21;
2001, 8–9].

6 Арабские увулярные (язычковые), фарингальные и гортанные звуки, обознача-
емые в арабском письме разными значками (хамза, айн, ха и др.), в крымскотатарс-
ком произношении начала ХХ в. обнаруживали большое сходство между собой в
связи с отсутствием в крымскотатарском языке таких звуков (следовательно, и навы-
ков их произношения у носителей языка). В крымскотатарской латинице, функцио-
нировавшей в 1929–1938 гг., этим звукам арабского языка соответствовали  две  бук-
вы – х и h,  которые при чтении текстов часто не различались: ixtar, tarix, hem, hangi,
harif и др. (В разговорной речи произносился только заднеязычный, обозначаемый
буквой х: tarix, но ep, angi).

А.М. Эмирова
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Аналізуючи існуючі дослідження з ту-
рецької мови, які проводилися турецькими
мовознавцями, слід відзначити, що основ-
на увага в них зосереджується на питан-
нях лексики та морфології, синтаксису ж
відводиться досить незначне місце. У ра-
дянській тюркологічній школі синтаксис
досліджений також дуже мало, незважаю-
чи на те, що він практично є однією з най-
головніших рис у граматичній побудові ту-
рецької мови.

Перекладацька та викладацька
діяльність автора яскраво підтвердила
важливість осягнення синтаксичної струк-
тури турецької мови, зокрема складеного
речення, та визначення його особливостей
для здійснення якісних перекладів як з ту-
рецької мови на українську, так і з українсь-
кої на турецьку, а також найбільш точної
передачі змістових відтінків речень. Прак-
тика доводить, що недостатнє орієнтуван-
ня у навіть найелементарніших основах
синтаксису турецької мови не тільки
суттєво ускладнює, а практично уне-
можливлює переклад українських
складнопідрядних речень на турецьку
мову та турецьких складених (пошире-
них) речень на українську. А ці види
речень ми сміливо можемо назвати
найбільш вживаними і в українській, і в
турецькій мовах.

На сьогодні перед нами постає пробле-
ма класифікації турецького речення.
Абсолютно відсутні роботи, які б висвіт-
лювали погляд турецьких дослідників на
цю тему. Окрім цього, існує необхідність
докладного вивчення структури турець-
кого поширеного речення, окреслення
способів визначення його членів. З прак-
тичної точки зору особливої важливості на-
буває визначення способів перекладу ук-
раїнського складнопідрядного речення на
турецьку мову та турецького поширеного
речення на українську.

Насамперед розглянемо питання видів
речень в турецькій мові.

Як вже зазначалося, незрівнянно мала
увага приділена турецькими вченими темі
“Речення в турецькій мові” та синтаксису

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДЕНОГО (ПОШИРЕНОГО)
РЕЧЕННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

взагалі. Однак для носіїв української мови,
які вивчають турецьку, це питання є вкрай
важливим, оскільки в ньому ховається сек-
рет майстерності перекладу.

Вивчаючи згадане питання за турець-
кими джерелами, варто зосередити увагу
на книгах, рекомендованих Міністерством
національної освіти та Радою вищої осві-
ти Туреччини, зокрема “Турецька мова для
університетів” М. Ергіна та “Структура
речення в турецькій мові” А. Бесерека
[Ergin 1995; Beserek 1994].

Отже, турецькі мовознавці класифіку-
ють речення (Cümle) за такими ознаками:
порядок членів речення, види присудків,
зміст, структура (див. Схему 1). Відповід-
но цим ознакам існують такі види речень:

 за порядком членів речення: 1) з
прямим порядком слів (Kurallı Cümleler);
2) з інверсією (Devrik Cümleler);

 за видом присудків: 1) іменні (Ad
Cümleler); 2) присудкові (Fiil Cümleler);

 за змістом: 1) стверджувальні
(Olumlu Cümleler); 2) заперечні (Değil
Cümleler); 3) питальні (Sorulu Cümleler);
4) окличні (Ünlem Cümleler); 5) розповідні
(Haber Cümleler);

 за структурою: 1) прості (Basit
Cümleler); 2) складені (поширені) (Birleşik
Cümleler); 3) складносурядні (Sıralı
Cümleler).

У контексті дослідження синтаксису
турецької мови нас цікавитиме остання кла-
сифікація турецьких речень – за їх струк-
турою.

Просте речення (Basit Cümle) – це
речення, яке має один присудок, яким може
бути відмінюване дієслово або ім’я у по-
єднанні з допоміжним дієсловом, і в якому
немає дієприслівників (zarf-fiiller),
дієприкметників (sıfat-fiiller), імен-дії
(isim-fiiller) або форм умови.

Başbakan, bu yılın yedinci büyük gezisini
Çin’e yapıyor. – Прем’єр-міністр свій сьо-
мий великий візит у цьому році здійснює
до Китаю.

Складносурядне речення (Sıralı
Cümle) – це складне речення, яке утво-
рюється шляхом послідовного переліку

О.О. Чубрикова
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
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простих речень, присудки яких є однако-
вими дієслівними формами.

Bu taleplerimiz IMF ve Dünya Bankası
nezdinde gündeme gelmemeli ama Dışişleri
Bakanlığı bu konuyu ABD Hazine Bakanı’na
iletmeli. – Ці наші вимоги не мають вино-
ситися на порядок денний МВФ і світово-
го Банку, але МЗС має поінформувати про
це питання Міністра фінансів США (Га-
зета “Радикал”).

Складенe (поширене) речення
(Birleşik Cümle) – це речення, в якому
міститься більше однієї дієслівної форми,
тобто, якщо, окрім присудка основного ре-
чення, інші його члени утворюються з
дієприслівників (zarf-fiiller), дієприкмет-
ників (sıfat-fiiller), імен дій (isim-fiiller)
або форм умови і становлять собою так
звані бокові речення (Yan Cümlecik).

Şu anda 30 projeyi değerlendirdiklerini
açıklayan merkezin Türkiye direktörü Selim
Güven de kendilerine yönetimi oluşmuş,
müşterisini doğru analiz eden ve kendini
diğerlerinden farklı kılacak ürün ya da
çözümü olan firmaların başvurabileceğini
ifade etti. – Директор центру в Туреччині
Селім Гювен, який повідомив, що вони за-
раз розглядають 30 проектів, зазначив
також, що подати заявку (на участь у
проекті) можуть фірми з чітким керів-
ництвом, ті, які правильно аналізують

своїх клієнтів, та мають відмінний від
інших продукт або підхід (Газета “Ради-
кал”)

З огляду на викладене, слід визначи-
ти, які афікси в турецькій мові відносять-
ся, відповідно, до дієприслівникових,
дієприкметникових, імен дій та умовних.

1. Дієприслівникові афікси (Zarf-fiil
ekleri):

-a... e koşa koşa, basa basa, gide gide
-ince görünce, verince, bilince
-dikçe bildikçe, görüştükçe, tanıdıkça
-erek inceleyerek, çekerek, oturarak
-ip gülüp, oynayıp, sızlayıp
-meden anlamadan, çektirmeden,

bildrimeden
-ceğinden söylemeyeceğinden,

gideceğinden
-diğinden bildiğinden, sevdiğinden,

gördüğünden
-dığı halde konuştuğu halde, verdiği halde
-iken yürürken, güzelken, varken
-sizin yazmaksızın, üşümeksisizin
-cesine ölürcesine, görürcesine

2. Дієприкметникові афікси (S?fat-
fill ekleri)

-en gülen (çocuk),ağlayan (adam)
-mış yazılmış (mektub), geçmiş (hastalık)
-ecek akacak (kan), yakacak (odun)
-r akar(su), bilir(kişi)
-dık tanıdık (kimsa), bildik (arkadaş)

Турецьке речення
Türkçe Cümle

за порядком
членів

речення

за видом
присудків за змістом за

структурою

Стверджу-
вальне
Olumlu
Cümle

З прямим
порядком

слів
Kurallı
Cümle

Іменне
Ad Cümle

Просте
Basit Cümle

Заперечне
Değil Cümle

Питальне
Sorulu Cümle

З інверсією
Devrik
Cümle

Присудкове
Fiil Cümle

Складене
Birleşik
Cümle

Окличне
Ünlem Cümle

Розповідне
Haber Cümle

Складно-
сурядне

Sıralı Cümle

Схема 1. Класифікація видів турецького речення за його ознаками

Особливості складеного (поширеного) речення в турецькій мові
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-diği gördüğü (olay), sevdiği (kız)
-eceği vereceği (ders), satacağı (kıtap)
-esi yıkılası (bina), yanası (ev)

3. Афікси ім’я дії (Isim-fill ekleri)
-mek görmek, demek, yemek
-me bilme, anlama, yazma
-ış giriş, çıkış, alış

4. Афікс умови
- sa²

Згідно з турецькими граматиками, на-
явність наведених вище афіксів у реченні
свідчить про те, що це речення є складе-
ним (поширеним).

Продовжуючи розглядати питання
складного речення в турецькій мові, необ-
хідно визначити члени цього речення, з
точки зору турецьких мовознавців, та вив-
чити термінологію цього розділу .

За турецькими джерелами, речення
(Cümle) – це вислів, який утворюється
щонайменше з одного відмінюваного
дієслова з афіксом особи або імені з
відмінюваним допоміжним дієсловом.
Складене (поширене) речення (Birleşik
Cümle) складається з головного (Temel
Cümle) і так званих бокових (приєдну-
вальних) речень (Yan Cümlecik). Разом з
тим, важливо розуміти, що ці “бокові ре-
чення” не утворюють повноцінних
підрядних речень з власними підмета-
ми і присудками, як це має місце в ук-
раїнській мові, а лише є одним з членів
складеного речення у поширеній формі.
Це відбилося і в термінології турецької
мови. Зменшувально-пестливий афікс -cik
дає підставу називати підрядне речення
“маленьким“, “неповним”. У зв’язку з
цим, на думку автора, турецький термін
“Yan Cümlecik” варто перекладати украї-
нською мовою терміном “поширений
член речення”.

Речення характеризує наявність двох
головних його членів – підмета (Özne) і
присудка (Yüklem). Другорядні члени ре-
чення в турецькій мові мають спільну на-
зву Tümleç. До другорядних членів речен-
ня належать: 1) прямий додаток (Nesne або
Düz Tümleç); 2) непрямий додаток (Dolaylı
Tümleç); 3) обставина (Zarf Tümleci) (див.
Схему 2). Враховуючи, що як головні чле-
ни турецького речення – підмет і прису-
док – у поширеній формі, так і зазначені
дієслівні форми, будучи центрами друго-
рядних поширених членів турецького скла-
деного речення, часто не є одиничними

словами, як в українській мові, а група-
ми слів, у такому випадку в українській тер-
мінології турецькі терміни “Özne”,
“Yüklem”, “Nesne”, “Zarf tümleci” мо-
жуть перекладатися на українську і як
“підмет”, “присудок”, “додаток”, “обста-
вина”, так і “група підмета”, “група при-
судка”, “група додатка”, “група обстави-
ни”. Щодо функцій членів турецького ре-
чення, то вони співпадають з українськи-
ми. Разом з тим, заслуговує на окрему ува-
гу той факт, що членами турецького ре-
чення можуть бути не лише окремі сло-
ва, а й групи слів. Розглянемо це більш
детально.

Прямі додатки у турецькій мові мо-
жуть бути означені і неозначені.

Означений прямий додаток (Belirtili
Nesne) – це слово або група слів, на які
впливає підмет та які визначають ім’я. Для
того, щоб знайти в реченні прямий додаток,
необхідно поставити запитання до присуд-
ка “кого?” (“kimi?”) або “що?” (“neyi?”).
Те слово чи група слів, які є відповіддю на
це запитання є прямим додатком. Означе-
ний прямий додаток у турецькій мові
завжди стоїть у знахідному відмінку.

Mustafa ödevini yaptı. (Neyi yaptı? (Що
виконав?) – Ödevini – означений прямий
додаток Belirtili Nesne. – Мустафа вико-
нав своє завдання.

Неозначений прямий додаток
(Belirtisiz Nesne) – це слова, які вказують
сферу дії підмета і присудка. Неозначений
прямий додаток стоїть в основному
відмінку. Як пишеться в турецьких підруч-
никах, у реченні неозначений прямий до-
даток часто можна сплутати з підметом.
Іноді у реченнях з присудком у пасивній
формі неозначений додаток називають “так
званим підметом”.

Цікавим є спосіб визначення неозна-
ченого прямого додатка в реченні. Для цьо-
го треба з присудка утворити дієприкмет-
ник на -an/-en у пасивній формі і постави-
ти запитання “хто?” (“kim?”) або “що?”
(“ne?”). Точна відповідь на це запитання і
є неозначеним додатком.

Osmanlı Şehzadesinin geldiği, akıl almaz
bir hızla etrafa yayılmıştı [Yavuz Bahadiroğlu
202] – Те, що приїхав Османський принц, з
небаченою швидкістю розійшлося повсю-
ди. (Yayılan ne? (Що розійшлось?) –
Osmanlı Şehzadesinin geldiği (Те, що при-
їхав Османський принц,) – неозначений

Турецьке речення
Türkçe Cümle

за порядком
членів

речення

за видом
присудків за змістом за

структурою

Стверджу-
вальне
Olumlu
Cümle

З прямим
порядком

слів
Kurallı
Cümle

Іменне
Ad Cümle

Просте
Basit Cümle

Заперечне
Değil Cümle

Питальне
Sorulu Cümle

З інверсією
Devrik
Cümle

Присудкове
Fiil Cümle

Складене
Birleşik
Cümle

Окличне
Ünlem Cümle

Розповідне
Haber Cümle

Складно-
сурядне

Sıralı Cümle

Схема 1. Класифікація видів турецького речення за його ознаками
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прямий додаток (Belirtisiz Nesne), так зва-
ний підмет (“sözde özne”).

Непрямий додаток (Dolaylı tümleç) –
це слово або група слів, які визначають на-
прямок, місце знаходження, відправну точ-
ку, початок дії присудка. Непрямий дода-
ток може стояти у давальному (-a²), місце-
вому (-da²) або висхідному (-dan²)
відмінках.

Для того, щоб визначити непрямий до-
даток, до присудка ставляться запитання:
“кому?” (“kime?”), “чому?” (“neye?”),
“куди?” (“nereye?”), “у кого?” (“kimde”), “у
чого?” (“nerede”), “від кого?” (“kimden”),
“звідки?” (“nereden”)

Обставина (Zarf tümleci) – визначає
причину, стан, час, міру, спосіб, умову при-
судка. Обставини стоять у місцевому (-da²)
або висхідному (-dan²) відмінках із значен-
ням часу, стану, способу або причини. Для
визначення обставини до присудка став-
ляться запитання “як?” (“nasıl?”), “чому?”
(“niçin?”), “від чого?” (“neden?”), “чим?”,
„за допомогою чого?” (“ne ile?”), “коли?”
(“ne zaman?”), “скільки?” (“ne kadar?”),
„якщо що?” (“ne olursa?”), „як що?” (“ne
gibi?”).

До основних термінів щодо турецько-
го складеного (поширеного) речення на-
лежать:
Cümle, або Tümce Речення
Basit Cümle Просте речення
Birleşik Cümle Складенe (поширене) ре-
чення
Sıralı Cümle Складносурядне речення
Temel Cümle Головне речення
Yan Cümlecik або Önerme Cümlecik
Поширений член речення
Özne Підмет, група підмета
Yüklem Присудок, група присудка
Tümleç Другорядні члени речення
Nesne або Düz tümleç Прямий додаток
Belirtili Nesne Означений прямий одаток
Belirtisiz Nesne Неозначений прямий до-
даток
Dolaylı Tümleç Непрямий додаток
Zarf Tümleci Обставина
Zarf-fiil або Ulaç Дієприслівник
Sıfat-fiil або Ortaç Дієприкметник
İsim-fiil Ім‘я дії
Zarf-fiil ekleri Дієприслівникові афікси
Sıfat-fill ekleri Дієприкметникові афікси
İsim-fiil ekleri Афікси імен дії

Визначивши члени турецького склад-
ного речення, з’ясувавши спосіб їх утво-

рення, а також дієслівні форми, за допомо-
гою яких утворюються підрядні речення,
можна переходити до розгляду особливо-
стей побудови турецького речення, тоб-
то синтаксису.

1. Структуру турецької мови коротко
можна представити схемою ÖТY (özne-
tümleç-yüklem), тобто ПДП (підмет – дру-
горядні члени – присудок).

[Operatörlere tebliğ edilen hüküm ve
koşullarda ödeme biçiminin yanı sıra
belirlenen fiyatların üzerinden KDV alınıp
alınmadığının da açıkça belirlenmesi de
(ayrı bir tartışma) yarattı]. – Разом з фор-
мою платежів, згідно з визначеними по-
ложеннями та умовами, окремим пред-
метом дискусії стало питання чіткого
пояснення щодо того, чи стягувати-
меться з визначених цін ПДВ (Газета
“Хюррієт”).

Структуру цього речення можна схе-
матично зобразити таким чином:
[підмет (неозначений прямий додаток)

присудок]
[Ekzen, (sıfır atmanın bir iki yıl içinde

gündeme gelebileceğini belirtirken ) ,
(yasanın çıkması halinde bir yılda yeni para
için hazırlıkların tamamlanabileceğini)
söyledi]. – Екзен, зазначивши, що деномі-
нація може стати на порядку денному
протягом одного-двох років, сказав, що у
разі виходу закону підготовка нових гро-
шей може бути завершена за рік (Газета
“Міллієт”).
[підмет (обставина) (означений прямий

додаток) присудок]
Продовжуючи дослідження складено-

го речення в турецькій мові, цікаво також
розглянути спосіб утворення його поши-
рених членів (Yan Cümlecik). Як зазнача-
лося раніше, поширені члени можуть ут-
ворювати дієприслівники (zarf-fiiller),
дієприкметники (sıfat-fiiller), імена дії
(isim-fiiller). Слід ще раз підкреслити, що
ці “Yan Cumlecik” складають один з
членів речення.

Дієприслівники підпорядковують
собі слово чи групу слів, які їм передують,
і утворюють поширений член речення. Цей
поширений член є обставиною головного
речення.

Enflasyonla mücadele yol
alınamazken ,  banknot kupürleri de
yükselişini sürdürüyor. – У той час, коли
не ведеться боротьби з інфляцією,

Особливості складеного (поширеного) речення в турецькій мові
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кількість банкнот продовжує збільшува-
тися (Газета “Dünya”).

Увесь зворот “Enflasyonla mücadele yol
alınamazken” є обставиною часу.

Partileri, ideolojileri, geçmişleri ne
olursa olsun, ağız birliği etmişcesine aynı şeyi
söylüyorlar. – До якої партії вони не нале-
жали б, якими не були б їхні ідеології, вони
говорять те саме, ніби консенсусу досяг-
ли їхні мовленеві апарати  (Газета
“Cumhuriyet”).

“ağız birliği etmişcesine” – обставина
способу дії.

Дієприкметники підпорядковують
собі слова, які їм передують. Якщо після
дієприкметника іде якесь ім’я, то він може
виступати в ролі означення і бути части-
ною означальної сполуки (ізафетної кон-
струкції). Поширені члени, які утворюють-
ся за допомогою дієприкметників самі по
собі, зазвичай, не є членом головного ре-
чення, а є лише засобом поширення одно-
го з членів речення.

Japonya’nın  ABD’nin Irak’a da
saldıracağı  olasıl ığ ını göz önünde
bulundurarak Türkiye’yi de sakıncalı
ülkeler listesine almasından sonra bu
hattaki doluluk oranı büyük bir düşüş
gösteren THY, Osaka hattının ardından,
Tokyo hattını da kapatarak bu ülkeye yaptığı
uçuşları durdurmayı planlıyor. – Після
того, як Японія, беручи до уваги
ймовірність операції США в Іраку, вне-
сла Туреччину до списку небажаних для
відвідування країн, „Турецькі авіалінії”,
рівень завантаженості яких на цій лінії
значно впав, після перельотів до Осаки,
закривши також перельоти до Токіо,
планують призупинити рейси до цієї
країни (Газета “Radikal”).

Merkez Bankası’nın doğrudan Hazine’ye
nakit sağlamasını öngören yasal düzenleme
5 Kasım’da yürürlükten kalkacak. – Дію за-
конів, які передбачають надання готівки
Центральним банком безпосередньо до
Скарбниці, 5 листопада буде призупинено
(Газета “Dünya”).

Імена дії підпорядковують собі сло-
во чи групи слів, які їм передують. Вони
можуть бути підметом, додатком або не-
прямим додатком головного речення.

Bence çare, iyi niyetle yapılmış eleştirileri
ve önerileri susturmak olmamalı. – Як на
мене, вихід не має бути в тому, щоб змушу-
вати замовчати критику та пропозиції,

висловлені з добрими намірами (Газета
“Cumhuriyet”).

iyi niyetle yapılmış eleştirileri ve
önerileri susturmak – неозначений прямий
додаток.

Ancak zamanınızın yetersizliği nedeniyle
benim ve diğer milletvekili arkadaşlarımın bu
yöndeki girişimlerinin sonuçlanmadığını
bildiğimden mektupla şahsınıza ulaşmayı
uygun buldum. – У зв’язку з обмеженістю
Вашого часу та знаючи, що мої дії та дії
моїх товаришів у цьому напрямку не мали
результатів, я знайшов прийнятним
звернутися до вас з листом  (Газета
“Cumhuriyet”).

mektupla şahsınıza ulaşmayı – означе-
ний прямий додаток.

Слід відмітити, що невірне визначен-
ня членів речення, а також неправильна їх
побудова тягне за собою чимало помилок
у викладенні змісту висловлювання, зокре-
ма у перекладі. При цьому такі помилки
властиві як перекладачам на турецьку мову,
так і самим туркам. Особливо важливим це
є при перекладі на турецьку мову українсь-
ких складнопідрядних речень, оскільки у
таких складних конструкціях нерідко ви-
никає проблема правильного розташуван-
ня в реченні його поширених членів. Розг-
лянемо кілька типових прикладів з цієї
теми, що згадані у книжці О.М. Аксоя “По-
милки в мові” [Aksoy 1991].

Japon Başbakanı bir hafta içinde petrol
üreten dört Ortadoğu ülkesini ziyaret
edecekler.

Отже, перекладачеві слід пам’ятати,
що вищезгадані дієслівні форми
(дієприслівники, дієприкметники та
імена дії), які утворюють поширені чле-
ни речення, підпорядковують собі сло-
ва, що їм передують, утворюючи
відповідні групи. Для перекладу цього
речення на українську мову визначимо,
насамперед, його члени.

Japon Başbakanı – стоїть на першому
місці у реченні в називному відмінку, отже
є підметом; ziyaret edecekler – дієслово у
відмінюваній формі – присудок; bir hafta
içinde petrol üreten dört Ortadoğu ülkesini –
група слів у знахідному відмінку – група
означеного прямого додатка.

Перекладаючи турецьке речення, зав-
жди у першу чергу слід визначити і пере-
класти його головні члени, а вже до них
прив’язувати підрядні.

О.О. Чубрикова
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Таким чином, виходить: Японський
Прем’єр-міністр відвідає чотири країни
Близького Сходу, які виробляють нафту
протягом тижня. Зрозуміло, що автор ре-
чення хотів сказати, що Японський
Прем’єр-міністр протягом тижня
відвідає чотири країни Близького Сходу, які
виробляють нафту. Тобто словосполучен-
ня bir hafta içinde – протягом одного тиж-
ня відноситься до дієслова “відвідувати” і
має входити до групи присудка, а не до гру-
пи додатка. Отже, слід виправити це речен-
ня так:

Japon Başbakanı petrol üreten dört
Ortadoğu ülkesini bir hafta içinde ziyaret
edecekler. – Японський Прем’єр-міністр
протягом тижня відвідає чотири країни
Близького Сходу, які виробляють нафту.

Хоча у перекладі на українську мову
у більшості випадків за контекстом мож-
на здогадатися і відтворити правильний
зміст речення, слід бути надзвичайно
уважним, перекладаючи тексти складно-
го, невідомого змісту, і завжди пам’ятати
про підпорядкування залежних слів цент-
ру поширеного члена за принципом пе-
редування.

2. Отже, виходячи з попередньо вик-
ладеного, слід виокремити таку особ-
ливість турецького складного речення, як
принцип передування.

3. Іншою важливою синтаксичною
особливістю у побудові турецьких поши-
рених речень є розподіл речення по гру-
пах і відповідне їх розташування (див.
пункти 1, 7).

Розглянемо ще приклади, які демонст-
рують вплив цих двох принципів на зміст
речення.

Basımı bitmek üzere olan kitabın birinci
cildinde deniliyor ki...

У даному реченні не чітко визначе-
но, друк чого саме закінчується: книжки
чи її першого тому. І виходячи з цих двох
можливих значень, існує два варіанти
виправлення цього речення: 1) Kitabın,
basımı bitmek üzere olan birinci cildinde
deniliyor ki... – У першому томі книж-
ки, друк якого закінчується, говорить-
ся ...; 2) Kitabın basımı bitmek üzeredir.
Birinci cildinde deniliyor ki...  – Друк
книжки закінчується. У її першому томі
говориться ...

Şarlo’yu ve Picasso’yu bile
kıskanmadığını söylemiştir. Vurgulayarak,

sık sık kıskanmadığını söylemesi, bana
göre, onları gizlice kıskandığını gösterir.

У цьому реченні, згідно з принципом
передування, дієприслівник “Vurgulayarak”
та означальні слова “sık sık” відносяться до
дієприслівника “kıskanmadığını”. Отже, ви-
ходить такий переклад: Він сказав, що не
заздрить навіть Шарло і Пікассо. На мою
думку, те, що він каже, що часто, з наголо-
сом не заздрить їм, показує, що приховано
їм заздрить. Зрозуміло, що ці слова мають
відноситися до ім’я дії “söylemesi” –
“каже”. Виправити це речення можна та-
ким чином: Şarlo’yu ve Picasso’yu bile
kıskanmadığını söylemiştir. Kıskanmadığını sık
sık vurgulayarak söylemesi, bana göre, onları
gizlice kıskandığını gösterir. – Він сказав, що
не заздрить навіть Шарло і Пікассо. На
мою думку, те, що він часто, з наголосом
каже, що не заздрить їм, показує, що при-
ховано їм заздрить.

4. Окрім принципу передування, пере-
кладаючи турецьке складне речення, слід
враховувати ще одну особливість його по-
будови – специфічне використання озна-
чальних слів (sıfat).

Зазначимо, що всі частини турецької
мови, окрім тих, які можуть утворювати
поширені члени, і виступати в ролі озна-
чень (прикметники, числівники тощо),
об’єднані спільним терміном sıfat. Важли-
во розглянути це на прикладі складених ре-
чень:

а) означення завжди передує означува-
ному: sarı çiçek, durgun deniz, yırtık defter ....;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni
acil toplantıya çağıran ABD, 27 Haziran’da
7. Filo’ya bağlı güçlerini Kore’ye çıkartır ve
üç yıl sürüp 5 milyon kişinin ölümüne neden 
olacak büyük savaş başlar. – США, які скли-
кали надзвичайне засідання РБ ООН, 
27 червня вводять до Кореї свої сили, підпо-
рядковані 7-му флоту, і починають війну, 
яка триватиме 3 роки і призведе до 
смерті 5 млн. людей (Газета “Radikal”);

б) ім’я може мати кілька означень:
Org. Ateş, o zaman bölgede Ordu

Komutanı olan Org. Yalman’la birlikte,
Hatay’da birlik denetlerken, Suriye’yi hedef
alan ve Öcalan’ın bu ülkeden çıkış ve
yakalanış sürecini başlatan  tarihi bir
konuşma yapmıştı. – Армійський генерал
Атеш разом з армійським командиром
Ялманом, який тоді знаходився в регіоні,
проводячи навчання підрозділів у
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провінції Хатай, виступив з історичною 
промовою, яка стосувалась Сирії і покла-
ла початок виходу Оджалана з цієї краї-
ни та процесу його захоплення (Газета 
“Radikal”).

У даному прикладі іменник “konuşma”
має два означення, виражених дієприкмет-
никами на –an²: “Suriye’yi hedef alan” та
“Öcalan’ın bu ülkeden çıkış ve yakalanış
sürecini başlatan”.

Під час перекладу не слід забувати про
логічність і правила побудови та приєднан-
ня означень до означуваних з метою уник-
нення помилок.

İngiltere’den, objektifinin çapı bir
metre, uzunluğu beş metre olan makine ile
çalışan bir dürbün satın alınmıştır.

Переклад цього речення виходить та-
кий: В Англії була куплена підзорна труба,
яка працює за допомогою машини, діаметр
якої один метр, довжина – п’ять метрів.
Однак, очевидно, що ці ознаки стосуються
самої підзорної труби. Отже, речення по-
винно мати інший вигляд: İngiltere’den,
objektifinin çapı bir metre olan ve makine ile
çalışan beş metre uzunluğunda bir dürbün
satın alınmıştır. – В Англії була куплена п’я-
тиметрова підзорна труба, об’єктив якої
один метр та яка працює за допомогою
машини.

5. Однією з основних особливостей син-
таксису турецької мови є його гнучкість,
тобто три основних складових турецько-
го речення – підмет, другорядні члени,
присудок – можуть легко мінятися місцями,
надаючи реченню різних змістових відтінків.
Наприклад, речення, яке складається з 4
членів, може мати 12 варіацій.

1) Ayşe çocuğu babasına verdi. 2) Ayşe
çocuğu verdi babasına. 3) Ayşe babasına
verdi çocuğu. 4) Verdi Ayşe çocuğu
babasına. 5) Verdi babasına çocuğu Ayşe.
6) Verdi çocuğu babasına Ayşe. 7) Babasına
çocuğu Ayşe verdi. 8) Babasına verdi
çocuğu Ayşe. 9) Babasına Ayşe çocuğu
verdi. 10) Çocuğu Ayşe babasına verdi.
11) Çocuğu babasına Ayşe verdi.
12) Çocuğu verdi babasına Ayşe.

Разом з тим, що гнучкість виділяєть-
ся турецькими філологами як одна з особ-
ливостей синтаксису турецької мови, слід
зазначити, що вона притаманна переваж-
но простим конструкціям. Складені ре-
чення мають свої суворі правила побудо-
ви, зокрема “принцип передування”. Зміна

місць членів речення у складеному реченні
може призвести до спотворення його змісту
і серйозних помилок при перекладі.

Kambiyo kaydının mevcut olmadığı
dünyada müstesna birkaç memleketten biri
de Lübnan’dır. У цьому реченні: müstesna
birkaç memleketten biri – група підмета;
Lübnan’dır – присудок; Kambiyo kaydının
mevcut olmadığı dünyada – група обстави-
ни. Поширений дієприкметниковий зво-
рот, утворений за допомогою форми на -
dık, у даному випадку виступає означен-
ням слова dünyada. Тобто переклад цьо-
го речення звучатиме так: У світі, де не
існує реєстрації валютного обігу, однією
з виключних країн є Ліван. За змістом ви-
ходить нісенітниця. Справжній зміст цьо-
го речення такий: У світі однією з виключ-
них країн, де не існує реєстрації валют-
ного обігу, є Ліван.

Тобто зворот “Kambiyo kaydının mevcut
olmadığı” визначає слово-підмет цього ре-
чення “müstesna birkaç memleketten biri”.
Тут ми маємо справу з неправильною по-
будовою групи підмета. З метою виправ-
лення цього речення необхідно цей зворот
поставити безпосередньо перед підметом,
таким чином групою підмета у цьому ре-
ченні буде “Dünyada kambiyo kaydının
mevcut olmadığı müstesna birkaç memleketten
biri”, і речення матиме такий вигляд:
Dünyada kambiyo kaydının mevcut olmadığı
müstesna birkaç memleketten biri de
Lübnan’dır.

6. Особливості зв’язку “підмет –
присудок”. Однією з особливостей син-
таксису турецької мови взагалі і складено-
го речення зокрема є особливість зв’язку
підмет – присудок. У разі, якщо підмет є
неістотою, то присудок завжди стоїть в од-
нині (Binalar yapıldı. Yollar kapandı.). Коли
ж підметом є істота, то присудок може сто-
яти як в однині, так і у множині (Çocuklar
bahçenin dört yanına dağıldılar. İşçiler
fabrikadan çıktı.). Разом з тим у розмовній
мові не виключені й інші варіанти
(Çocuklar bahçenin dört yanına dağıldı.
İşçiler fabrikadan çıktı.).

Нюанс, на який треба звертати увагу під
час перекладу, – це передача засобами ту-
рецької мови, зокрема -dık 4 – формою та
усіченим інфінитивом -ma², підмета і при-
судка українських підрядних речень. Вище-
зазначене правило щодо використання мно-
жини зберігається і під час утворення по-
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ширеного члена турецького речення, який
відподіє українському підрядному реченню.

İşin tuhafı, savunmalarını ‘halkın 
temsilcisi’ olmaya dayandıran bu kişiler, 
temsilcisi olduklarını iddia ettikleri halkın 
tartışılan konudaki görüşünü göz önüne 
almamaya da kararlı görünüyorlar. – Най-
дивніше, що ці люди, які посилаються на 
те, що вони „представники народу”, щоб 
захистити себе, виглядають рішуче на-
лаштованими не брати до уваги точку 
зору народу, представниками якого вони 
себе виставляють, у спірних питаннях 
(Газета “Radikal”).

İkinci Dünya Savaşı ardından 38’incn
paralelboyunca kuzey ve güney olmak üzere
ikiye bölünen Kore’deki zoraki barış, 25
Haziran 1950’de, Moskova destekli Kuzey
ordularının (Çin’e emrivaki yaparak) sınırı
aşmasıyla bozulur. – Вимушений мир у Ко-
реї, яка після Другої світової війни була
розділена по 38-й паралелі на дві части-
ни – північну і південну – був порушений з
пересіченням північними арміями за
підтримки Москви кордону 25 червня
1950 року (Газета “Cumhuriyet”).

7. Відносини “додаток – присудок”.
Незважаючи на вже зазначену, надзвичай-
ну гнучкість побудови турецького речення,
слід відзначити наступну особливість: нео-
значений прямий додаток має розташо-
вуватися в реченні поблизу присудка.

Інакше це може призвести до спотворення
змісту речення (Adam tilki avladı. Tilki adam
avladı. – Чоловік вполював лисицю. Лисиця
вполювала чоловіка.).

Разом з тим означений прямий дода-
ток не може знаходитися у безпосередній
близькості від присудка (Adam tilkiyi
avladı. Tilkiyi adam avladı.)

İngiltere’de büyük ilgi gören per una’nın 
aynı satış grafiğini Türkiye’de de 
yakalayacağını belirten Şener, şimdilik sadece 
İstanbul Bağdat Caddesi’nde satılacak olan 
koleksyonun önümüzdeki sezondan itibaren 
Bilkent Marks&Spenser’da da tüketici ile 
buluşacağını anlattı. – Шенер, яка зазначи-
ла, що Per una, яка в Англії користується 
великим інтересом, у Туреччині досягне 
такого ж рівня продажу, повідомила, та-
кож, що колекція, яка на даному етапі про-
даватиметься лише в Стамбулі на Баг-
датському проспекті, починаючи з наступ-
ного сезону, буде запропонована спожива-
чам у магазині Marks&Spenser, що в 
Бількенті (Газета “Radikal”).

У разі наявності в реченні означеного
прямого додатку, щодо якого не існує ви-
моги безпосереднього передування присуд-
ку, а також інших другорядних членів, зок-
рема обставин, під час перекладу часто ви-
никає проблема правильного розташуван-
ня другорядних, особливо поширених дру-
горядних, членів у середині речення (див.

Турецьке речення
Türkçe Cümle

Підмет
Özne

Другорядні члени
Tümleç

Присудок
Yüklem

Прямий додаток
Nesne/Düz tümleç

Непрямий додаток
Dolaylı tümleç

Обставина
Zarf tümleci

часу
означений

Belirtili
Nesne

неозначений
Belirtisiz

Nesne

місця

причини

міри та
ступеня

способу дії

умови

Схема 2. Класифікація турецького речення за його членами
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Схему 2). При тому, що в українській мові
смисловий наголос у реченні досягається
шляхом інтонації, а в письмовому мов-
ленні – завдяки лексичним засобам, у ту-
рецькому реченні місце другорядних членів
у реченні визначає їх значущість. Таким чи-
ном, смисловий наголос у турецькому
реченні припадає на той другорядний
член, який знаходиться ближче до при-
судка.

Розглянемо приклад.
(Biz) Türk işçilerinin üçüncü kuşak olan

çocuklarını Alman okullarında Alman
zihniyetini oğrenecek biçimde eğitmek
istiyoruz.

Розберемо це речення за членами:
(Biz) – прихований підмет; eğitmek
istiyoruz – присудок; Türk işçilerinin üçüncü
kuşak olan çocuklarını – означений прямий
додаток; Alman okullarında – обставина;
Alman zihniyetini oğrenecek biçimde – обста-
вина.

Найближче до присудка знаходиться
обставина “Alman zihniyetini oğrenecek
biçimde”, отже на неї падає логічний наго-
лос і наведене речення слід перекласти та-
ким чином:

Ми хочемо виховати дітей турецьких
робітників, які є їх третім поколінням, у
німецьких школах так (саме так), щоб вони
вивчили німецьку ментальність.

8. Відсутність займенників.
На відміну від індоєвропейських мов у

турецькій мові поширені члени речення
з’єднуються з основним не за допомогою
відносних займенників (ilgi adıllarıyla), а за
допомогою дієприкметників та дієприслів-
ників, і таким чином забезпечується більш
стисле висловлення складних конструкцій.

Ця особливість спостерігалася ще в
найдавніших пам’ятках тюркської писем-
ності – “Орхунських написах”.

“yagı bolup itinü yaratunu umaduk, yana
içikmiş” [Aksan 1999].

(Düşman olup [olduğu halde] düzene
girerek örgütlenmediği [için] tekrar bağımlı
olmuş).

У цьому реченні ми бачимо широко
використовувані у сучасній турецькій мові
дієприслівниковий афікс -(y)ıp і дієприк-
метниковий афікс -dık.

Сьогодні в турецькій мові надзвичай-
но поширеними є речення такого типу:

“Paranın bankaya yatırıldığını öğrenince
çabucak hazırlanıp sokağa çıkarak vakit

geçirmeden, kalkan otobüse atladı”. – Коли
він дізнався, що гроші покладено в банк,
він швидко зібравшись і вийшовши на ву-
лицю, не гаячи часу, стрибнув у автобус,
що від’їжджав.

У цьому прикладі головне речення
“(O)otobüse atladı” має шість поширених
другорядний членів: 1) Para, bankaya
yatırılmıştır; 2) (O) bunu öğrendi; 3) (O)
çabucak hazırlandı; 4) (O) sokağa çıktı; 5)
(O) vakit geçirmedi; 6) Otobüs kalktı. Усі
вони приєднані до головного речення без
жодного займенника, а завдяки різним
дієслівним формам, зокрема дієприкмет-
никами на -dık та -(y)en, а також дієприс-
лівниками на -ince, -(y)ıp 4, -erek², -
meden².

У зв’язку з цим слід мати на увазі, що
під час перекладу турецьких складних ре-
чень на українську мову перекладачеві
може знадобитися чимала кількість сполуч-
ників.

“Köy-Tür’ün bu toplam üretim içindeki
payı yüzde 10 düzeyindedir” diyor ve ‘Köy-
Tür’e sağlanan devlet garantisinin sektörde
yer alan tüm firmaları kapsayacak şekilde
genişletilmesi gerektiğini’ savunuyordu. – Він
(Міністр сільського господарства) каже,
що “частка “Кьой-Тюр” у загальному ви-
робництві складає 10%” і “що необхідно
розширювати державну гарантію для
“Кьой-Тюр” таким чином, щоб вона вклю-
чала усі фірми, які функціонують у сек-
торі” (Газета “Dünya”).

Зараз у турецькій мову існує єдиний
з’єднувальний сполучник ki. Однак його
використання не є дуже поширеним.

Siemens Türkiye Başkanı Zafer İncecik,
“Siemens Business Accelerator ile şirketlere
tramplen sunuyoruz ki çok daha yükseklere
zıplayabilsinler” dedi. – Голова представ-
ництваSiemensу Туреччині Зафер Інджеджік
сказав: “За допомогою Siemens Business
Accelerator ми пропонуємо фірмам трамплін,
щоб вони могли піднятися ще вище”.

Наявність у турецькій мові чималої
кількості дієслівних форм може створювати
для перекладачів з турецької певні труднощі.
Адже деякі з цих форм, передаючи однако-
вий зміст, мають при цьому кожна свої ню-
анси перекладу. У радянських підручниках
ці форми описуються як синонімічні, без
пояснення тонкощів їх значень.

Розглянемо п’ять синонімічних речень:
1) Adam koşarak geldi; 2) Adam koşaraktan

О.О. Чубрикова



130 Східний світ №2 2002

ЛІТЕРАТУРА

Aksan D. Türkçenin Gücü. Bilgi Yayınevi. Ankara, 1999.
Aksoy, Ömer Asım. Dil Yanlışları. İst., 1991.
Beserek A. Türkçede Cümle Yapısı. İst., 1994.
Ergin M. Üniversiteler için Türk Dili. İst., 1995.
Yavuz Bahadıroğlu. Cem Sultan. c.  11.

geldi; 3) Adam koşa koşa geldi; 4) Adam
koşup geldi; 5) Adam koştu geldi.

У першому реченні на перший план
висувається спосіб, яким прийшов чоловік.
У даному випадку дієприслівник на -arak²
визначає спосіб дії. Функція зв’язуючого
між двома частинами речення тут на дру-
гому плані.

У другому реченні на першому плані
також функція дієприслівника на -arak², як
визначальника способу дії. У цьому випад-

ку дієприслівник використано у посиленій
формі.

У третьому реченні також наголо-
шується на способі дії.

У четвертому реченні на першому
плані зв‘язуюча функція дієприслівника
на –ıp4. Визначення способу дії не наголо-
шується.

П’яте речення є прикладом складно-
сурядного речення, за змістом більш-менш
однакового із зазначеними вище.

Особливості складеного (поширеного) речення в турецькій мові
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Більшість сучасних дослідників тради-
ційно використовують термін “кочівники”,
тобто “номади” для позначення тих ско-
тарів, які протягом року постійно зміню-
ють своє місцеперебування. Проте деякі
вчені (наприклад Б. Андріанов та інші)
відносять до номадів також носіїв рухомих
невідтворюючих типів господарства [Ан-
дрианов 1985; Андрианов, Марков 1990].
З огляду на це, на нашу думку, більш об-
грунтованим є традиційне використання
терміна “номади” і тому об’єктом запропо-
нованого дослідження мають бути рухомі
пасторальні соціо-економічні системи Ста-
рого Світу, тобто зони Великого Євразійсь-
кого степу, пустель Аравійського півостро-
ва та Сахари.

Склалося так, що значна кількість
дослідників кочових суспільств схильні
були розглядати окремо питання госпо-
дарсько-економічного, соціального та ет-
нічного розвитку номадичних суспільств.
Насамперед, у Східній Європі досліджен-
ня про номадів базувалися на маркситсь-
ких засадах, згідно з якими рушійними си-
лами історичного процесу була класова
боротьба, яка відповідала характерові спо-
собу виробницитва. Тобто, радянські вчені
приділяли більше уваги соціально-еко-
номічній історії. Дослідження маркситсь-
ких істориків та етнологів будувалися на
основних ідеях еволюціонізму, закладених
ще в ХІХ ст. Звідси серед марксистських
дослідників набули поширення уявлення
про обов’язкову седентаризацію номадів
[Плетньова 1982], про кочовий фео-
далізм [Владимирцов 1934; Федоров-Да-
выдов 1973], про особливий спосіб ви-
робництва у кочівників [Bonte 1975; 1978;
1981; 1990], тощо. В нетрадиційному для
марксистської науки дусі була створена
концепція Л. Гумільова, згідно з якою ет-
нічний розвиток номадів знаходився у не-
розривному зв’язку із впливом навколиш-
нього середовища. Проте Л. Гумільов, на

ДО ПИТАННЯ ПРО КОРЕЛЯЦІЮ
СОЦІАЛЬНИХ, ЕТНІЧНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ФАК-

ТОРІВ В КОЧОВИХ СУСПІЛЬСТВАХ
ЄВРАЗІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ

відміну від марксистів, рушійною силою
історичного прогрессу вважав пасіонаріїв
і не пов’язував етнічні процеси з соціаль-
но-стадійними зрушеннями [Гумилев
1989; 1993а; 1993б].

Що стосується інших немарксистських
підходів до етносоціальної історії номадів,
то вони набули поширення на Заході, а та-
кож серед деяких дослідників колишньго
Радянського Союзу [Lattimore 1940; Bacon
1958; Irons 1979; Kwanten 1979; Barfield
1981; 1992; Golden 1992; Хазанов 1975;
Khazanov 1981; 1984;, Pritsak 1978; 1982;
Крадин 1992а; 1992б; 19993а; 1993б; 1995а;
1995б; 1996а; 1996б; 2000а; 2000б; Kradin
1996], які відзначали циклічність у розвит-
ку кочових суспільств. Останні схильні
були нерозривно пов’язувати процеси
економічного, політичного, етнічного та
соціального характеру.

Таким чином, у науці про кочівників
склалися два діаметрально протилежні
підходи щодо висвітлення питань розвитку
кочових суспільств – еволюціоністський
(марксистський), який у висвітленні соціаль-
них процесів акцентував увагу переважно
на характері виробництва, і циклічний (не-
марксистський), згідно з яким соціальні про-
цеси відбувалися у прямому зв’язку з етніч-
ними, господарськими та політичними фак-
торами. Проте немарксистські дослідники
події соціальної історії номадів розглядали
окремо у проекції або на етнічні процеси,
або на господарсько-економічні особливості
населення степів. Цілісна концепція про
зв’язок різноманітних факторів у середо-
вищі кочівників ще не була створена.

Тому темою нашої статті є соціальна,
етнічна та господарська структура кочових
суспільств. Ми хочемо зосередити увагу на
вивченні проблем зародження соціальної
структури кочових скотарських племен як
на стадії створення тимчасових політичних
альянсів, так і ранніх державних утворень.
Порівняння соціальних структур номадів

ÄÈÑÊÓÑ²ß

О.Б.  Бубенок
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без хронологічного та географічного кон-
тексту дозволить виявити постійні доміну-
ючі фактори, які визначають соціальну
структуру кочового суспільства. Серед них:
1) етнічні відмінності населення; 2) політич-
на та військова зверхність однієї групи над
іншою; 3) концепція божественного поход-
ження влади у певної групи людей; 4) май-
нове розшарування у середовищі номадів;
5) економічні розбіжності, тобто перева-
жання одного типу господарства над
іншим.

Головний постулат у запропонованому
дослідженні – провідна роль у цих процесах
етнічного фактора. На нашу думку, соціаль-
на структура кочових спільностей сформу-
валась внаслідок встановлення панування
сильних кланів та племен над іншими.
Військова і політична активність доміну-
ючих кланів та племен привела до форму-
вання стабільних альянсів, в яких родина,
клан або плем’я завойовників правили за-
войованим населенням. Внаслідок цього
пануюча група зробила інших своїми васа-
лами.

Особливістю кочових народів Євразії
та Північної Африки було те, що консолі-
дація племен і кланів відбувалася навколо
певного племені або клану, який мав сак-
ральну силу, тобто харизму. Прикладом
таких харизматичних кланів можуть бути
тюркські роди Дуло та Ашина, або клан
Чінгіз-хана – Борджигит. Сакральна, соціаль-
на та політична влада пануючих племен та
кланів завжди базувались на військовій
силі. Ось чому військові завжди посідали
найвищі посади в соціальній структурі но-
воутворених політичних об’єднань. Проте
не зовсім зрозуміло – ця частина спільності
складалась із представників кількох етніч-
них груп, чи етнічна належність в цьому
випадку не мала значення? Остаточно не
з’ясовано, чи військовий фактор був вирі-
шальним? Дуже важливо знати, чи різні
соціальні групи кочівників були закрити-
ми об’єднаннями, чи екзогамія була їх го-
ловною рисою.

Методологічна основа використаних
понять та підходів має дуже велике зна-
чення. Автор статті вважає, що об’єктом
дослідження мусять бути не тільки соціальні
групи, але й етноси. Ці спільності мали
різне відношення до централізованої вла-
ди клана, племені, союза племен. З огля-
ду на це, для нас великий інтерес стано-

вить визначення етносу в проекції на ко-
чові суспільства. У відповідності до виз-
начення, що дав Ю.В. Бромлей, під етносом
слід розуміти історичну міжпоколінну
спільність людей, якій притаманні такі оз-
наки: 1) проживання на певній території;
2) відносно стабільні особливості культу-
ри (включаючи мову); 3) спільність психі-
ки; 4) наявність самоназви, тобто усвідом-
лення своєї єдності та відмінності від
інших (антитеза: ми – вони) [Бромлей
1983]. Проте такий фактор, як проживан-
ня на певній території, не дозволяє прий-
няти запропоноване визначення етносу
щодо кочових суспільств. Тому ми схильні
підтримувати визначення Л. Гумільова,
згідно з яким етнос – це ендогамна
спільність, де існує поняття про “своїх” і
“чужих” [Гумилев 1993а, 333]. Таким чи-
ном, мінімальною етнічною, а можливо й
соціальною одиницею , можуть бути
клан – союз родів, плем’я, союз племен,
тощо. Ми підтримуємо також розроблену
в колишньому Радянському Союзі концеп-
цію М. Чебоксарова та Б. Андріанова про
існування господарсько-культурних типів,
згідно з якими кочове скотарство являє
собою окрему економічну систему, безпо-
середньо пов’язану з оточуючим навко-
лишнім середовищем [Андрианов 1985].
Проте ми не схильні підтримувати еволю-
ціоністські погляди про стадіальність у
розвитку кочового суспільства. Більш
прийнятною для нас є поширена на Заході
концепція про циклічність в розвитку ко-
чового суспільства, згідно з якою проце-
си соціального, етнічного і господарсько-
го характеру серед кочівників мали схо-
жий цикл розвитку поза простором і ча-
сом. Проте кочові суспільства увесь час
зазнавали впливу сусідніх осілих цивілі-
зацій. Тобто, для огляду розвитку кочових
спільностей більш привабливими є ідеї
діффузіонізму, ніж еволюціонізму.

Згідно з цими методологічними заса-
дами та характером використаних джерел
доцільно використати різноманітні методи
дослідження. Так, необхідним є залучення
даних етнографічних досліджень та нар-
ративних письмових джерел. Тому по-
рівняльно-типологічний метод є головним
в запропонованому дослідженні. Він до-
поможе нам порівняти етнічну, соціальну
та господарську структуру кочових племен
часів античності, середньовіччя та нового
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часу на різних територіях, включаючи
Східну Європу. Метод структурного анал-
ізу допоможе визначити самостійні
спільності (роди, клани, підплемена, пле-
мена, союзи племен) та їх етнічну на-
лежність. Історико-філологічний метод до-
поможе визначити походження окремих
термінів, використаних щодо соціальних та
етнічних груп.

Коли запропонована гіпотеза про пря-
мий зв’язок соціальних, етнічних та госпо-
дарських факторів у середовищі кочівників
буде доведеною, то це дозволить створити
нову конепцію у галузі номадизму. Необхід-
но також виходити з того, що у постра-
дянський період наука про кочівників на
територіїї колишнього Радянського Союзу,
включаючи Україну, переживає труднощі
метологічного характеру. Можливо, що зап-
ропонований аналіз дозволить східноєвро-
пейським номадистам остаточно відмови-
тись від марксистських підходів.

Тому, насамперед, необхідно зверну-
ти увагу на спільні риси, які існували у
середині політичних об’єднань як старо-
давніх та середньовічних, так і сучасних
кочівників. Найбільш детальну інформа-
цію про внутрішню структуру суспільств
античних номадів нам залишив батько історії
Геродот. Так, ведучи мову про об’єднання
причорноморських скіфів, він зазначив:
“За Геросом лежить так звана царська
країна. Тамтешні скіфи найхоробріші й
найчисленніші; вони вважають інших
скіфів своїми рабами”. Серед підвладних
царському племені скіфів Геродот називає
племена калліпідів, алізонів, скіфів-
орачів, скіфів-землеробів, скіфів-кочів-
ників, тощо. Таким чином батько історії
дає зрозуміти, що степове, тобто кочове
плем’я царських скіфів мало зверхню вла-
ду як над кочівниками, так і землеробами
Північного Причорномор’я [Геро-
дот…1992, 35–38]. Коментуючи цю інфор-
мацію А.М. Хазанов зазначив, що “схожі
свідоцтва відображають складний харак-
тер скіфського об’єднання, в якому одні
племена знаходились в залежності від
інших, причому ступінь цієї залежності
могла вар’юватися” [Хазанов 1975, 156].

Схожу ситуацію ми можемо спостері-
гати також серед середньовічних номадів.
Як відомо, наприкінці VII ст. після роз-
грому Великої Болгарії пануючим тюрко-
мовним етносом у Північному Причорно-

мор’ї стали хозари. Проте лише у першій
половині VIII ст. хозари остаточно утвер-
дились на території Східної Європи. У
VIII–X ст. територія Хозарського кагана-
ту охоплювала землі Подоння та Північно-
го Приазов’я, Північний Кавказ, Нижнє та
Середнє Поволжжя, значну частину
Кримського півострова, володіння таких
слов’янських племінних союзів, як поля-
ни, сіверяни, радимичі, вятичі. У середині
X ст. хозарський цар Йосиф, перелічую-
чи підвладні йому народи, особливо
зазначає, що “всі вони платять данину”
[Коковцов 1932, 81–83]. Крім того, як
свідчать письмові джерела, хозари були
залучені до міжнародної трансконтинен-
тальної торгівлі рабами переважно інозем-
ного походження. А це означає, що хоза-
ри мали рабів-іноземців. Проте, як
свідчать ал-Істахрі та Ібн Хаукаль, хо-
зарський уряд дозволяв лише хозарам-ідо-
лопоклонникам продавати у рабство своїх
дітей та співплемінників, що не дозволя-
лось робити послідовникам іслама, іудаї-
зму та християнства [Калинина 2000, 15–
16].

Цар Йосиф характеризує підвладні на-
роди та залежне населення переважно як
землеробів та напівкочівників. Досить ха-
рактерно, що проживаючи у містах хо-
зарська аристократія намагалася не пори-
вати з традиціями кочового суспільства.
Так, цар Йосиф сповіщає: “З місяця Ніса-
на .. Я, мої князі та раби йдемо та пересу-
ваємось на протязі 20 фарсахів шляху,
доки не дійдемо до великої річки, назва
якої В-д-шан, і звідти йдемо навколо
(нашої країни), доки не прийдемо до кінця
(нашого) міста без побоювань та страху;
наприкінці місяця Кіслева, у дні (свята)
Хануки, ми приходимо у (наше) місто”
[Коковцов 1932, 102–103].

Звісно, що без наявності міцної вла-
ди та боєздатного війська хозари не змог-
ли б утримати владу на величезній тери-
торії Хозарського каганату. Про хозарсь-
ке військо арабомовний автор першої по-
ловини Х ст. Ібн Русте повідомляє: “Цар
їхній, Іша, поклав на заможних і багатих
серед них обов’язок поставляти верш-
ників, скільки можуть вони за кількістю
майна свого і по успішності промислів
своїх… Кінське царське військо скла-
дається із 10 000 вершників, як зобов’яза-
них постійною службою, що знаходяться
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на утриманні царя, так і тих, які вистав-
ляються (як сказано) людьми багатими у
вигляді повинності” [Хвольсон 1869, 18].
Щодо перших ал-Масуді, арабомовний
автор першої половини Х ст., зазначив, що
“серед царів Сходу немає жодного, крім
царя хозар, у якого військо знаходилося б
на утриманні” [Минорский 1963, 194]. До
цих найманців ал-Масуді відніс мусульман
ал-арсійа, які були вихідцями із Хорезму
[Минорский 1963, 193–194].

Крім відомостей про хорезмійських
найманців ал-арсіїв середньовічні джере-
ла свідчать про те, що за наказом хозарсь-
ких правителів військо мусили виставляти
правителі таких народів як булгари, бурта-
си, сакаліби, тощо. І це при тому, що чи-
сельність військ у кожного з підкорених
народів могла досягати 10 тисяч [Заходер
1962–1967]. Таким чином, за часів ранньо-
го середньовіччя війська Хозарського ка-
ганату формувались за етнічною ознакою.
Причому, ополчення набиралася із підко-
реного населення примусово. У цьому слід
бачити одну з повинностей підкореного
хозарами населення.

До числа таких примусових відносин
слід також віднести існування шлюбів, що
укладалися хозарським каганом та царем
(беком) з дочками підвладнних хозарам на-
родів. За даними ал-Масуді, хозарський
каган знаходився у палаці царя-заступни-
ка і з ним проживали 25 дружин відповід-
но до кількості підкорених хозарами на-
родів [Заходер 1962]. Аналогічні шлюби ук-
ладали і хозарські царі – заступники кагана.
Про це йдеться, наприклад, у Кембріджсько-
му документі, де зазначено факт подальшо-
го переходу царя аланів під протекторат
Візантії на початку X ст. і наступна його
відмова від союзу з цією християнською
державою на користь хазар: “Більш того, у
дні Аарона цар аланів воював проти хозар,
тому що підбурював його цар Греції. Але
Аарон найняв проти нього царя ТWRQY,
тому що він [був сильний]. Цар аланів упав
перед Аароном, і (останній) захопив його
в полон живим; але [цар] зробив [йому ве]-
лику пошану і взяв його дочку в дружини
своєму сину Йосифу. Цар аланів заприсяг-
ся йому у вірності і цар Аарон відпустив
його в його [з]емлю. І з цього дня страх
перед [х]озарами напав на всі народи на-
вколо них.” [Голб , Прицак 1997, 136, 141].

У зв’язку з цим досить проблематично

вважати хозар як етнічну спільність, для
якої притаманна така риса як ендогамія. До
того слід додати, що екзогамія могла по-
ширитися не лише серед хозарської верхів-
ки, але й серед тієї частини хозар, які прий-
няли іудаїзм. Насамперед, свідченням цьо-
го можуть бути імена тюркського поход-
ження, що містяться серед переліку авторів
т. зв. “Київського листа хозарських євреїв
Києва”, який О. Пріцак датує початком Х
ст. – KYBR, SWRTH, GWSTT, MNS, MNR,
QWFYN [Голб, Прицак 1997, 53–61].

Особливий інтерес становить також
походження у хозар правлячої каганської
династії. Ал-Масуді про походження ди-
настії хозарських каганів повідомляє: “Я не
знаю, чи давній такий порядок, чи новий,
але якщо посада цього хакана належить
членам якоїсь (певної) родини із їх знаті, я
вважаю, що влада знаходилась у (цій ро-
дині) з давніх часів” [Минорский 1962,
195]. М.І. Артамонов висунув припущен-
ня, що правлячою династією у хозар був
тюркютський харизматичний клан Ашина,
який до того панував як у Великому Тюрксь-
кому каганаті, так і в Західному Тюрксько-
му [Артамонов 1962]. До того слід додати,
що походження харизматичного клану
Ашина Л.М. Гумільов пов’язував не з тюр-
ками, а з сяньбінцями [Гумилев 1993б]. А
це означає, що навіть правляча династія хо-
зарських каганів мала іноземне походжен-
ня.

Таким чином, найвищий щабель в
соціальній ієрархії хозарського суспіль-
ства посідав харизматичний клан кагана,
до того ж іноземного походження. Пред-
ставники хозарського етносу посідали па-
нівне становище в суспільстві, хоча при
цьому принцип ендогамії міг порушува-
тись. І родина кагана, і самі хозари, як
панівна верства суспільства, не зважаючи
на існування міст в державі, намагалися
зберігати традиції попереднього кочово-
го способу життя. У залежному становищі
від хозар були народи або етнічні групи,
які передували появі хозар у Східній
Європі та на Кавказі. Вони були данника-
ми хозар і займались, переважно напівко-
човим скотарством та землеробством.
Найнижчий щабель в соціальній ієрархії
хозарського суспільства посідали раби
іноземного походження, які могли вико-
ристовуватись на найменш престижних
роботах. Все це дозволяє вважати, що хо-
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зари навіть в X ст. продовжували зберіга-
ти багато традицій кочового суспільства.
З іншого боку, існування у хозар війська
найманців, запровадження інституту на-
місників-тудунів та інше дозволяє вважа-
ти, що хозарське суспільство у своєму роз-
витку уже певною мірою відійшло від того
рівня, коли родові відносини були домі-
нуючими.

Цю традиційну соціальну структуру
кочового суспільства ми можемо краще
спостерігати на прикладі печенігів. Су-
часник Йосифа візантійський імператор
Костянтин Багрянородний писав про
сусідніх Хозарському каганату печенігів,
що мешкали в Х ст. в степах Північного
Причорномор’я: “...уся Пачінакія поділяєть-
ся на вісім фем, маючи стільки ж вели-
ких архонтів. А феми такі: назва першої
феми Іртім, другої – Цур, третьої – Гіла,
четвертої – Кулпеї, п’ятої – Харавої, шос-
тої – Талмат, сьомої – Хопон, восьмої –
Цопон... Вісім фем розділяються на со-
рок частин, і вони мають архонтів більш
низького розряду” [Константин... 1991,
155]. Очевидно під “фемами” Костянти-
на слід розуміти племена, під їх частина-
ми – родові об’єднання, а під архонтами –
вождів племен та родових старійшин.
Про архаїчність традицій печенігів може
свідчити інформація Костянтина про по-
рядок наслідування верховної влади у
племені: “після смерті цих (вождів фем. –
О.Б.) владу успадкували їх двоюрідні
брати, бо у них утвердились закони та
давній звичай, у відповідності до якого
вони не мали права передавати дос-
тойність дітям або своїм братам” [Кон-
стантин... 1991, 155].

З іншого боку, інформація Костянтина
дає нам зрозуміти, що в середовищі самих
кочових печенізьких племен існувала чітка
соціальна ієрархія у відповідності до по-
ходження: “... пачінакіти називаються та-
кож кангар, але не всі, а народ трьох фем:
Іавдіїрті (Іртім. – О.Б.), Куарцицур (Цур. –
О.Б.) и Хавуксінгіла (Гіла. – О.Б.), як
найбільш мужні та благородні, ніж решта,
бо це і означає прізвисько кангар” [Кон-
стантин... 1991, 158]. На думку О. Пріцака
правлячий страт печенігів мав тохарське
походження і тому, на його думку, термін
kank доцільніше перекладати з тохарської
як “каміння” [Pritsak 1976, 21–24]. На-
прикінці X ст. анонімний автор “Худуд ал-

‘Алам” використав для позначення причор-
номорських печенігів термін “Тюркські Пе-
ченіги”, тоді як їх східних співплемінників
він назвав “Хозарські Печеніги” [Minorsky
1937, 101, 160]. Це дає підстави вважати,
що у другій половині X ст. причорноморсь-
ких печенігів очолив харизматичний клан
тюркського походження.

До складу конфедерації племен при-
чорноморських печенігів могло також вхо-
дити осіле населення степів. У зв’язку з
цим великий інтерес становить наступна
інформація Костянтина Багрянородного
про фортеці в країні печенігів: “...по цю
сторону річки Дністер, в краю, звернено-
му до Булгарії, біля переправ через цю
річку, є покинуті фортеці: перша фортеця
названа пачинакітами Аспрон, тому що її
каміння на вигляд зовсім біле; друга фор-
теця Тунгати, третя фортеця Кракнакати,
четверта фортеця Салмакати, п’ята форте-
ця Сакакати, шоста фортеця Гієукати”
[Константин... 1991, 157]. Якраз друга час-
тина цих топонімів катий – “укріплення,
фортеця”, яка має східноіранське поход-
ження, – нагадує повідомлення ал-Біруні
[Волин 1941, 194] та анонімного давньо-
руського перекладача “Історії іудейської
війни” Йосифа Флавія [Мещерский 1958,
454] про зв’язок печенігів з аланами.

Крім того, печенігам, як і решті кочів-
ників, було притаманне таке явище як ра-
бовласництво. Про це є свідчення у дея-
ких середньовічних авторів. Так, Костян-
тин Багрянородний повідомляє: “Пачіна-
кіти, пов’язані дружбою з васілевсом
(візантійським імператором. – О.Б.) і
підбурювані його грамотами та подарун-
ками, можуть досить легко нападати на
землю росів та турок (угорців. – О.Б.), за-
бирати в рабство їх дружин та дітей...”
[Константин...1991, 38–39]. Цілком віро-
гідно, що печеніги робили набіги за поло-
неними, позаяк у Візантії та Арабському
халіфаті існував попит на цей товар. Про-
те цілком можливо, що, власне, економі-
ка печенігів вимагала застосування рабів
і тому полонені жінки та діти могли вико-
ристовуватись у господарстві на найменш
престижних роботах.

Таким чином, дані письмових джерел
дозволяють припускати, що об’єднання
причорноморських печенігів у Північно-
му Причорномор’ї було поліетнічним і
відповідно до цього представники окремих
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етнічних груп мали певний соціальний ста-
тус, у відповідності до якого вони мусили
займатись певним видом діяльності. Так,
наприкінці Х ст. печенізьку конфедерацію
могли очолити представники тюркского ха-
ризматичного клану, що у значній мірі мог-
ло прискорити тюркизацію індоєвропейсь-
кого населення, яке перебувало у складі пе-
ченізького об’єднання. Проте, тривалий час
найвищий щабель у соціальній ієрархії пе-
ченізького суспільства належав трьом ко-
човим племенам, які були представниками
етнічних груп кангарів тохарського поход-
ження. Інші п’ять кочових печенізьких пле-
мен могли являти собою тюркомовне ко-
чове населення цієї конфедерації, але вони
при цьому мусили знаходитись у васальній
залежності від кангарів. Ще нижчий ща-
бель в цій ієрархії печенізького суспільства
мав належати аланам та іншим осілим ет-
нічним групам, що проживали у фортецях
та поселеннях, і вони могли являти собою
як аборигенне населення причорноморсь-
ких степів, так і прийшле з печенігами із
Середньої Азії. Найнижче соціальне ста-
новище в печенізькому суспільстві мало б
належати рабам, які були з числа полоне-
них слов’ян, угорців, хозар, тощо і могли
використовуватись на важких роботах у
господарстві.

У другій половині XI ст. у степах
Північного Причорномор’я утвердились кип-
чаки-половці, відомості про яких нам дають
давньоруські літописи, візантійські письмові
джерела, тощо. На думку С.О. Плєтньової,
основу населення Половецького степу ста-
новили орди, до складу яких входили ку-
рені, що були “об’єднаннями кількох, в ос-
новному патріархальних, споріднених
сімей”. Дослідник вважає, що “в орду вхо-
дило багато куренів, причому вони могли
належати.. кільком етносам: від болгар до
кипчаків та кимаків, хоча їх усіх разом
руські називали половцями” [Плетнева
1990, 44–69]. Наразі йдеться, насамперед,
про кочове населення степу.

Крім того, давньоруські літописи
свідчать про існування в Половецькому сте-
пу й осілого населення. У зв’язку з цим
особливий інтерес становить інформація
про етнічний склад населення, яке входи-
ло до складу об’єднання придонецьких
половців. Так, давньоруські літописи по-
відомляють, що в 1111 р. київський князь
Володимир Мономах здійснив похід про-

ти половців на “Дон” (Сіверський До-
нець. – О. Б.), внаслідок чого були захоп-
лені половецькі фортеці Шарукань та Суг-
ров. Описані події відбувалися під час по-
ста і саме тоді назустріч воїнам Володими-
ра Мономаха вийшли жителі Шарукані з
рибою та вином. Проте жителі фортеці
Сугров вчинили русам військовий опір і
тому ця фортеця була спалена [Ипатьев-
ская… 1843, 2; Воскресенская… 1856, 22].
Про половецькі фортеці Шарукань, Сугров
та Балін йдеться також в тих розділах дав-
ньоруських літописів, де міститься інфор-
мація про похід проти половців сина Во-
лодимира Мономаха – Ярополка на “Дон”
в 1116 р.: “…Ярополк ходи на половецкую
землю, к реке Дону, и ту взя полон мног и
города поима Половецкие, Галин (Балин),
Чешуев (Шарукань), Сугров; и Ясы поимав
с собою приведе, и жену полони себе Ясы-
ню” [Воскресенская… 1856, 24; Ипать-
евская… 1843, 7–8, 291; Московская…
1949, 24]. Маючи на увазі ці повідомлен-
ня, більше ста років тому Ю. Кулаковський
зробив висновок, що основу населення по-
ловецьких міст Шарукань, Сугров та Балін
становило осіле християнське населення,
значний прошарок в якому складали ала-
ни-яси [Кулаковский 1898, 17–18]. Є підста-
ви вважати, що осіле населення половець-
ких міст було поліетнічним і було підвлад-
не кочівникам-половцям.

Крім того, у давньоруських літописах
при описі подій досить тривалого часу
неодноразово згадується ім’я половецько-
го хана Шарукан, що дало підстави дослід-
никам розглядати його не як антропонім, а
як ім’я правлячої династії придонецьких
половців. На думку О. Пріцака, це родове
ім’я має не тюрко-половецьке, а монгольсь-
ке походження і означає “Дракон”. А це
дозволило висунути припущення, що політич-
не об’єднання придонецьких половців очо-
лював клан протомонгольського походжен-
ня [Pritsak 1982, 335].

Таким чином, аналіз текстів давньо-
руських літописів дозволяє припускати, що
у другій половині XI – на початку XIII ст.
політичне об’єднання придонецьких по-
ловців мало поліетнічний характер. Його
мав очолювати харизматичний клан прото-
монгольского походження – Шаруканіди,
який мав своєю резиденцією місто Шару-
кань на Сіверському Дінці. Другий щабель
у соціальній структурі цього об’єднання
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мали б посідати тюркомовні кочівники-по-
ловці. Найнижчий щабель у цій ієрархії
могли займати нащадки колишнього салтівсь-
кого населення Хозарського каганату – бол-
гари, алани-яси, які б мали займатись пе-
реважно землеробством, напівкочовим ско-
тарством, ремеслами, тощо. На випадок
військової загрози половецькі хани могли
б залучати це осіле населення до військо-
вих дій, як кочівників-половців.

Відомо, що монголи, створивши
світову імперію, значною мірою поруши-
ли цю традиційну кланово-племінну
структуру кочового суспільства. Проте ран-
ня історія монголів свідчить, що зазначені
риси були раніше також притаманні мон-
гольському суспільству. Досить доклад-
ну інформацію про архаїчне монгольське
суспільство подає “Таємна хроніка мон-
голів” (Юань чао бі ші) та Рашид ад-Дін у
свєму збірнику літописів [Козин 1941;
Рашид-ад-дин 1952]. На підставі вивчен-
ня цих джерел академік Б.Я. Владимирцов
висунув наступне припущення: “Основним
елементом давнього монгольського сусп-
ільства (XI–XIII ст.) був рід (obog–obox),
тобто «своєрідний союз кровних родичів».
Давній монгольський рід був екзогамний,
тому що члени одного і того ж роду не
могли укладати шлюб з нареченими того
ж роду, – мусили одружуватись обов’язко-
во на жінках із інших неспоріднених
родів” [Владимирцов 1934, 46]. Проте су-
часні дослідники С. Джагчід та П. Хайер
вважають, що основою давнього мон-
гольського суспільства була “кланово-
лініджна система”, в якій кожен рід (клан)
із цієї системи кланів виводив своє поход-
ження по жіночий лінії від загального
предка для всієї цієї кланової системи.
Тобто всі члени цієї спільності вважалися
родичами і тому не мали права укладати
шлюби усередині своєї клано-лініджної
системи, тобто, вона була екзогамною.
Проте конфедерація кланів, на думку цих
дослідників, вже була ендогамною. Це оз-
начало, що представники однієї кланово-
лініджної системи укладали шлюби з
представниками іншого такого об’єднан-
ня при відсутності спільних предків для
обох екзогамних систем [Jagchid, Hyer
1979, 245–255]. Якщо виходити з того, що
ендогамія та виділення “своїх” із числа
“чужинців” є головними ознаками етніч-
ної групи, то такі конфедерації кланово-

лініджних систем можно було вважати
первісними етнічними групами у прото-
монголів. Проте у нас немає інформації,
що такі об’єднання були стійкими і їх
представники мали загальну спільну са-
моназву, що значно ускладнює визначен-
ня їх як етносів.

В.Я. Владимирцов помітив одну дуже
цікаву особливість у соціальному устрої
давнього монгольського суспільства, яка
може пояснити витоки тієї традиції, коли
у суспільствах більш розвинутих номадів
певні народи або племена мали зверхність
над іншими. Академік звернув особливу
увагу на наслідки військових дій, що то-
чилися між монгольськими родами:
“...іноді цілі роди опинялися в залежності
від іншого якогось роду, спорідненого чи
чужого, не має значення, або навіть гілки
якогось роду. Проте нам відомо більше:
виявляється, ціла низка монгольських
родів або гілок родів потрапляла у васаль-
ну залежність від інших родів або їх відга-
лужень, головним чином внаслідок невда-
лих війн” [Владимирцов 1934, 63]. Крім
того, давні монголи знали і так званих
рабів-прислужників, але, за словами
В.Я. Владимирцова, їх становище дуже
відрізнялось від стану рабів у осілих на-
родів, до того ж вони могли бути відпу-
щені на волю, у відповідності до звичає-
вого давньомонгольського права [Влади-
мирцов 1934, 68–69]. Очевидно, до цієї
соціальної категорії мали потрапляти
військовополонені з інших родів, тобто, їх
стан нагадував патріархальне рабство.

На думку С. Джагчіда та П. Хайера,
подальше згуртування кланово-лініджних
конфедерацій протомонголів, врешті-решт,
призвело до утворення племен, які стали
основою для створення більших етнічних
груп. При цьому основою таких об’єднань
стала наявність трьох типів кланово-
лініджних відносин: спорідненість по
крові, наявність ендогамних шлюбів усе-
редині племінного об’єднання, не-
обхідність виконувати спільні функції.
Саме такий тип об’єднання став основою
для подальшого створення племінних кон-
федерацій, що стали основою майбутньої
монгольської держави [Jagchid, Hayer
1979, 255–263]. Звичайно, в монгольських
племенах та конфедераціях племен збері-
галась та соціальна градація, яка існувала
до того в клано-лініджних системах.

Дискусія



138 Східний світ №2 2002

Звичайно, що без наявності централі-
зованої міцної влади монголи не змогли б
створити свою державу, яка згодом пере-
творилася в імперію. Запорукою такого
успіху стало те, що монголи, як і більшість
кочових народів, вірили, що керуючий
ними рід Темуджіна – Борджигін – має ха-
ризму. Але чому саме цей рід, за уявлення-
ми монголів, був наділений владою від
Неба?

За даними “Таємної хроніки монголів”
[Козин 1941] та “Історії монголів” Рашид
ад-Діна, відомої також як “Джам’а ат-Та-
варіх” (Збірник летописів) [Рашид-ад-дин,
1952], прамати рода Борджигіт – Алан-гоа
була дружиною легендарного предка
Чінгіс-хана – Добун-Мергана (Добун-Бая-
на). Необхідно нагадати, що монголам було
властивим виводити походження окремих
племен та родів від певних предків. У зв’яз-
ку з цим особливий інтерес становить по-
ходження Алан-гоа. “Таємна хроніка мон-
голів” про це повідомляє: “А по поводу той
племенной группы выяснилось так: Бар-
гучжин-гоа, дочь Бирхудай-Мергана, вла-
детеля Кол-баргучжин-догумского, была
выдана замуж за Холоралтай-Мергана,
нойона Хори-Туматского. Названная же
Алан-гоа и была дочерью, которая родилась
у Хорилартай-Мергана от Баргучжин-гоа в
Хори-Туматской земле, в местности Арих-
усун” [Козин 1941, 79]. В “Історії монголів”
Рашид ад-Діна рідним племенем Алан-гоа
названо не Хорі-Тумат, а куралас [Рашид-
ад-дин 1952, 10].

За даними згаданих джерел, Алан-гоа,
ставши дружиною Добун-Мергана (До-
бун-Баяна), народила двох синів – Бургу-
нотая и Бельгунотая. Після того Добун-
Мерган (Добун-Баян) помер [Козин 1941,
80; Рашид-ад-дин 1952, 10]. Легенда роз-
повідає, що після смерті чоловіка Алан-
гоа народила трьох синів – Букун-Катаки
(Бугу-Хадаги), Бухату-Салджі и Бодонча-
ра. Останній і став прямим предком
Чінгіс-хана [Козин 1941, 80; Рашид-ад-дин
1952, 14]. Тому саме зачаття предка Темуч-
жина (Чінгіс-хана) було представлене як
щось надприродне: “Алан-гоа, спустя не-
которое время после того, как лишилась
мужа, однажды спала дома. И вот через
[дымовое] отверстие шатра проник луч
света и погрузился в ее чрево” [Рашид-ад-
дин 1952, 14]. На думку Г.В. Вернадсько-
го, ця “легенда з усією очевидністю була

спрямована на вшанування не лише роду
Борджигінів (тобто клана Темучина,) але
і всієї групи, до якої належав він та пов’я-
зані з ним роди” [Вернадский 1997, 27].
Недаремно Алан-гоа заявила своїм близь-
ким у зв’язку з народженням трьох синів:
“Эти сыновья, которых я принесла, при-
надлежат к особому разряду [существ].
Когда они вырастут – сделаются госуда-
рями и ханами всех народов...” [Козин
1941, 81; Рашид-ад-дин 1952, 14].

В цьому сюжеті є одна особлива де-
таль. В “Таємній хроніці монголів” про
батька цих трьох братів Алан-гоа розпові-
дає: “Но каждую ночь, бывало, через дым-
ник юрты, в час, когда светило внутри (по-
гасло), входит бывало, ко мне светлору-
сый человек; он поглаживает мне чрево,
и свет его проникает мне в чрево” [Козин
1941, 81]. В “Історії монголів” Рашид ад-
Діна також присутній цей персонаж, про
якого Алан-гоа каже: “Да, я каждую ночь
вижу во сне, что какой-то рыжеволосый и
синеокий человек медленно-медленно
приближается ко мне и потихоньку возвра-
щается назад” [Рашид-ад-дин 1952, 14]. За
свідченнями китайських істориків та Ра-
шид ад-Діна, сам Чінгіс-хан та його на-
щадки мали високий зріст, світле облич-
чя, довгу бороду, світле волосся та сірі очі
[Рашид-ад-дин 1952, 14].

Таким чином, рід Чінгіс-хана антропо-
логічно дуже відрізнявся від місцевих мон-
гольських племен, тобто мав іноземне по-
ходження. Якраз цим можна пояснити,
чому монголи вважали клан Борджігіт ха-
ризматичним, тобто особливим. З огляду на
це приклад монголів становить особливий
інтерес саме тому, що в письмових джере-
лах дуже детально висвітлений перехід
протомонгольських племен від родових
відносин до держави з усіма атрибутами
влади.

Схожі особливості кореляції етнічних,
соціальних та господарських факторів ми
спостерігаємо також не лише в кочових
суспільствах Великого Євразійського сте-
пу, але й серед кочівників, що мешкали та
мешкають в степах та пустелях Аравії та
Північної Африки, на тисячі кілометрів
віддалених від означеного регіону. Захід-
на Азія та пустеля Сахара цікаві тим, що
там ще й досі зберігається значна кількість
кочівників, які продовжують вести тради-
ційний спосіб життя. Тому кочові суспіль-
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ства близькосхідного регіону виявились
більш досліджені етнологами та антропо-
логами, що значно доповнює наші уявлен-
ня про традиційну соціальну структуру ко-
чівників. У зв’язку з цим особливий інте-
рес становлять кочові суспільства Східної
та Північної Аравії.

Так, на підставі аналізу середньовіч-
них письмових джерел В.Л. Бодянський
прийшов до висновку, що вже напередодні
мусульманських завоювань аравійське уз-
бережжя Перської затоки від Кувейту до
Оману було заселене кочовими та на-
півкочовими племенами арабів – бану
азд, бану тамім,бану бакр, бану тагліб,
тощо. На думку дослідника, на той час
кожне плем’я розпадалось на підплеме-
на, клани, окремі роди та сім’ї. Прожи-
вали племена відокремлено у межах своїх
володінь – дірах під проводом шейхів.
Племена об’єднувались у союзи. Вже тоді
в арабському суспільстві між племенами
спостерігалась певна соціальна ієрархія.
Племена кочівників-бедуїнів традиційно
посідали панівне становище щодо земле-
робів-фаллахів, з яких вони не лише зби-
рали данину, але й захищали їх від на-
скоків сусідів. Кожне плем’я мало свій
населений пункт, де воно обмінювало
вироби тваринництва на продукцію зем-
леробів. Бедуїни відвідували ці поселен-
ня у певну пору року – мусабіла [Бодянс-
кий 1971, 85].

Проте в XIX – на початку XX ст. си-
туація у Східній Аравії виявилась більш
складна ніж у домусульманський період.
Тоді остаточно утвердились правлячі
емірські династії із "благородних" родів
кочового племені бану атбан: в Кувейті –
ас-Сабах, в Бахрейні – з роду ал-халіфа,
тощо. Досить цікаво, що в Кувейті на
нижчому шаблі ієрархічної системи зна-
ходились представники інших родів бану
атбан: ал-Ганім, аз-Заїд, тощо. Той факт,
що вони були особливо наближені до
носіїв реальної політичної влади, давав
їм не лише політичні, але й економічні
привілеї. Другий прошарок аристократії,
безпосередньо пов’язаний з першим, ста-
новили представники тих іменитих родів,
які були позбавлені права на владу, але
мали високий майновий ценз. За спосте-
реженнями Л.В. Бодянського, на початку
ХХ ст. верхівка племен в Кувейті та
сусідніх країнах була досить строкатою.

Цьому значною мірою сприяли: а) розбіж-
ності у майновому стані; б) збереження
родової структури кочового та напівко-
чового суспільства та його головних
організацій (родина, велика родина, рід);
в) традиційний розподіл племен за на-
прямками їх виробничої діяльності та
способу життя на “благородні” та “небла-
городні” з відповідною васальною підлег-
лістю одних другим. Так, “справжніми”
кочівниками вважалися племена, які
займалися верблюдоводством і на яких по-
ширювався термін “мешканці пустелі” (ба-
давійун – бедуїни) або “люди верблюдів” –
ахль ал-джамал. Від “справжніх” кочів-
ників-бедуїнів відрізнялися племена ко-
чівників, які займалися розведенням
дрібної рогатої худоби (кіз, овець). Тра-
диція назвала їх “людьми дрібної рога-
тої худоби” – ахль ал-ганам. До числа ос-
танніх слід віднести бану сулубба. Кочів-
ники племені сулубба вважаються
найбільш нікчемними і тому мають пра-
во займатись твариництвом у певних ме-
жах, або мисливством, тощо. Згідно з не-
писаним законом, кочівники бану сулуб-
ба мають право встановлювати свої на-
мети не ближче, ніж в 14–16 км від міста
або селища інших племен, бо решта
арабів намагаються уникнути спілкуван-
ня з ними. Цілком можливо, що таке
відокремлення останніх від решти насе-
лення Аравії могло стати наслідком їх ко-
лишньої етнічної відмінності від племен
кочівників-бедуїнів, що їх підкорили. Що
стосується землеробів-фаллахів, то в
Східній Аравії вони знаходились у
підлеглому становищі до племен бедуїнів,
але посідали вищий щабель в соціальній
ієрархії, ніж ахль ал-ганам. Найнижчий
щабель в суспільстві Східної Аравії зай-
мали раби. У переважній більшості ра-
бами були полонені і завезені сюди аф-
риканці, у меншій кількості – індійці та
представники інших азіатських народів.
Раби (абіди) пасли худобу, обробляли
землю, тощо [Бодянский 1986, 66–75,
79–80, 82–83].

Майже тотожні риси були притаманні
суспільству Північної Аравії в XIX – на
початку XX ст. Для опису родо-племін-
ної організації кочівників Північної
Аравії дослідники запропонували декіль-
ка схем. Так, Х. Філбі пропонував схему:
tribe–section–subsection–family [Philby
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1930, 131]. А. Бушман вважав, що струк-
тура номадичних суспільств Північної
Аравії мала вигляд: tribe–groupement–
fraction–subfraction–famile [Boucheman
1934, 19]. На думку Р. Монтеня суспіль-
ство північноаравійських бедуїнів розпо-
ділялось таким чином: confedération–
groupement–division–tribu–fraction–
subfraction–famile [Montagne 1932, 65].
Е. Брейнліх пропонує свою класифіка-
цію: Stammverband–Stumm–Unterstamm–
Z w e i g s s t a m – U n t e r z w e i g – F a mi l l i e
[Braunlich 1933, 84]. За даними А. І. Пер-
шица, ця схема має такий вигляд: 1) угру-
повування племен; 2) плем’я; 3) підпле-
м’я; 4) рід; 5) хамса; 6) група із 3–4 ок-
ремих сімей; 7) окрема сім’я із 5–6 чо-
ловік [Першиц 1961, 68–83]. Досить ціка-
вим є те, що виокремлений А.І. Перши-
цем рід ашира являв собою колектив ро-
дичів, пов’язаних між собою різними сту-
пенями спорідненності. Для нього було
властиве існування загальної самоназви-
епоніма, яка походить від імені пращу-
ра. І що дуже важливо, для так званого
роду ашира була властива ендогамія.
Причиною такої ендогамії А.І. Першиц
вважає існування усередині роду ортоку-
зенних шлюбів, тобто, шлюби в економі-
чних інтересах укладались між двоюрід-
ними братами і сестрами. На думку дос-
лідника, це є “одним із показників роз-
паду роду” [Першиц 1961, 83–84].

Це до певної міри дозволяє вважати
підрозділ ашира не окремим родом, а вже
самостійною етнічною групою. Пояснюю-
чи таку ситуацію А.І. Першиц відзначив:
“Розпад суспільно-економічної єдності роду
наклав свій відбиток і на, власне, характер
родоплемінної організації. Вагомим показ-
ником її модифікації та розпаду є нестійкість
термінів, що використовувались самими ко-
чівниками для позначення понять “рід”,
“підплем’я”, “плем’я” тощо. Дійсно, якщо,
наприклад, термін “ашира” досить часто ви-
корисовувався і щодо племені, і щодо
підплемені, і щодо різноманітних родових
груп кочівників, то це могло стати наслідком
“лише втрати родом і племенем їх давніх
класичних функцій”. Другою особливістю
північноаравійських племен, за даними
дослідника, була “етнічна неоднорідність
племен і навіть родів”, що стало наслідком
складних політичних подій на півострові
[Першиц 1961, 86].

Верхівку суспільства в Північній
Аравії посідали родини шейхів пле-
мен. Про особливий статус фамілії
шейха Ч. Доуті писав: “Жоден інший член
даного племені, ні іноплемінник, хоча б
він навіть перевершував усіх багатством
та здібностями, не може стати головою
ашири номадів” [Doughty 1888, 251]. На
другій соціальній позиції знаходилися
представники “благородних” бедуїнських
племен. У васальній залежності від них
знаходилось напівосіле та осіле населен-
ня. Вони потрапляли у залежність від бе-
дуїнів внаслідок бойових дій і виплачува-
ли особливу данину – хува. Крім того, у
Північно-Східній Аравії поширилася фор-
ма кріпосної залежносності забіха ва ма-
ніха – “жертва і дар”. Ще нижчий ступінь,
ніж землероби та напівкочівники, в
Північній Аравії посідали “нижчі племе-
на” – сулубба, хітайм, шарарат та їх
відгалудження. Тільки деякі представни-
ки цих племен мали невелику власність, а
решта кочували разом з якимось із бедуї-
нських, або напівосілих племен. За кори-
стування чужими пасовиськами та мис-
ливськими угіддями, за захист та покро-
вительство на чужій території представ-
ники “нижчих племен” постійно платили
хуву великій кількості бедуїнських та на-
півкочових шейхів одночасно. Дослідни-
ки всіляко намагались пояснити причини
пригніченого становища цих племен. Про-
те найбільшого поширення набула думка,
згідно з якою вони мали іноземне не-
арабське походження. Ще нижчий ступінь
в соціальній ієрархії північноаравійсько-
го суспільства посідали колишні раби –
сунна. Господар, надаючи волю рабу,
віддавав сунна намет, майно, верблюдів
або земельну ділянку. І якщо сунна нама-
гався піти геть, то він змушений був повер-
нути своєму колишньому господарю це
майно. Найнижчий щабель в суспільстві
Північної Аравії посідали раби – абід, які
були вихідцями переважно із Африки. Їх
використовували на найважчих роботах, а
в кочових господарствах вони випасали
худобу, носили воду, тощо. Шлюби між бе-
дуїнами і сунна, або рабами, каралися
смертю. У кочовому суспільстві найбідні-
ший бедуїн мав більш вагоміший соціаль-
ний статус, ніж найбагатший сунна (домопра-
витель головного шейха племені). Це і є го-
ловною особливістю бедуїнського суспіль-

Дискусія



141Східний світ №2 2002

ства [Першиц 1961, 88–104, 133–149].
Ще складніша ситуація спостерігаєть-

ся серед кочівників Сахари, де бедуїнські
арабські племена постійно співіснували з
кочівниками-берберами. Найзначнішою
етнічною групою серед берберів Сахари
є туареги, що мешкають як в Алжирі, так
і в сусідніх країнах. За спостереженнями
А. Гаудіо, найвищий щабель в туарегсько-
му племені посідає родина “верховного
вождя” – аменокала. Аменокал стає вож-
дем у відповідності до права спадщини,
за яким верховна влада після смерті аме-
нокала має перейти до його брата; якщо
рідний брат відсутній – до двоюрідного,
а якщо таких немає – до старшого сина
старшої сестри. На другому місці зна-
ходяться аристократи групи імохар,
найкращі воїни, в чиїх руках влада і май-
но. У них є васали і слуги. Важливе місце
в туарегських племенах належить марабу-
там, тобто верстві людей, наділених релі-
гійною владою. Високий соціальний ста-
тус у туарегів має група воїнів племені,
які не весь час займаються війною. В туа-
регському суспільстві традиційно жінки
мали вищий соціальний статус, ніж серед
інших мусульманських народів. Найниж-
чий щабель серед вільних туарегів нале-
жить групі імрад – “пастухи”. Особливу,
відокремлену групу в туарегському
суспільстві займає група інеден, які зай-
маються ремеслами, обслуговуючи потре-
би номадів і супроводжуючи туарегів під
час їх міграцій. На відміну від таурегів,
які вважаються мусульманами, інеден –
іудеї і належать до числа людей, яких зне-
важають в туарегському суспільстві, хоча
вони є вільні. Особливе положення рабів
у туарегів, що є невільниками, захоплени-
ми кочівниками-туарегами під час військо-
вих наскоків на сусідню Тропічну Афри-
ку. Тому туарегські невільники навіть ан-
тропологічно відрізняються від своїх гос-
подарів, бо останні є носіями особливого
європеоїдного типу, а їх раби – негроїд-
ного. Рабам туареги доручають не тільки
важку домашню роботу, але й охорону ху-
доби. Рабство у туарегів носить здебіль-
шого патріархальний характер, бо поло-
нені вважаються неначе дітьми господа-
ря, а він – їх “батьком”. Жінка, яка володіє
рабами, є для них “мати”. Чоловікам туа-
регів навіть дозволялось одружуватись на
своїх рабинях, а діти від цих шлюбів по-

трапляли до числа ішардатен – “метисів”
і мали вищий соціальний статус ніж раби.
А. Гаудіо вважає, що в туарегському пле-
мені існувала здебільшого кастова систе-
ма, проте, як ми бачимо на останньому
прикладі, в туарегському суспільстві для
окремих соціально-етнічних груп прита-
манна була екзогамія [Гаудио 1985, 37–84].

Ще складнішою була ситуація серед
кочівників Західної Сахари наприкінці
XIX – на початку XX ст. За спостережен-
нями В. Зейберта, панівне становище там
посіло арабське плем’я бану хасан, які
відтіснили берберські групи ілемтен з па-
нівних позицій. Соціальною основою бану
хасан була група, до складу якої входили
нащадки одного пращура до сьомого колі-
на. Велика лінія такого типу являла собою
чоловіче ядро підплемені – фахад. Члени
такого об’єднання спільно вирішували пи-
тання військового, політичного та юридич-
ного характеру. До фахада могли також при-
єднуватись прибульці. При цьому “вуалю-
валася внутрішня етнічна мобільність” і
“зберігалася певна стабільність фахада”.
Проте з часом фахад розширювався та
збільшувався і тоді це підплем’я ставало
племенем. Племена у Західній Сахарі ут-
ворювались також шляхом з’єднання підпле-
мен, хоча не завжди вони були споріднені.
Таким чином, до складу бану хасан увійш-
ли і підрозділи берберського походження.
З огляду на це, є підстави вважати підпле-
м’я фахад найменшою етнічною одини-
цею у складі кочових племен Західної Са-
хари, хоча, за спостереженнями В. Зейбер-
та, з часом ендогамія стала більш власти-
вим явищем для племені, ніж для підпле-
мені [Зейберт 1977, 8–12, 21].

В Західній Сахарі серед кочових пле-
мен найбільшу могутність мали бану ха-
сан і тому термін араб набув там соціаль-
но-політичного значення. Серед місцевих
арабських та берберських племен були
такі, що потребували військового захис-
ту – лахма. Тому вони попадали під суве-
ренітет арабів. Таке становище передба-
чало виплату данини сильнішому пле-
мені – дабіха. Крім того, у середовищі
кочових племен Західної Сахари існува-
ли етнопрофесійні групи, які, за визначен-
ням В. Зейберта, були соціальними стана-
ми, на зразок ремісників-іудеїв у складі
туарегських племен. На ще нижчому
соціальному положенні знаходились
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вільновідпущенники, колишні раби –
хратін, які брали в аренду у кочівників
худобу та земельні ділянки. Найнижчий
щабель у суспільстві посідали раби – абід,
які проживали окремо від табору своїх
господарів і займалися землеробством. Раз
на рік, під час збирання врожаю, кочівни-
ки, господарі земельних ділянок, що їх об-
робляли абід та хратін, приходили отри-
мати свою частку [Зейберт 1977, 14–21]..

Таким чином, порівняльний аналіз
різноманітних кочових суспільств, значно
віддалених одне від одного у просторі і
часі, дозволяє стверджувати, що вони мали
спільні риси соціальної організації. Соціаль-
не положення кожної верстви кочового
суспільства залежало не від матеріального
положення, як це стверджували марк-
систські дослідники, а від того, до яких
кланів, племен, етносів належали ці гру-
пи. Найвищий щабель цієї соціальної
ієрархії посідали ті роди і клани, навколо
яких консолідувалися племена, союзи пле-
мен, політичні альянси. Тому вони мали
непорушний авторитет серед інших пред-
ставників об’єднання. З їх числа висувалися
вожді кланів, племен, політичних об’єднань
(кагани, хани). На другій позиції мали зна-
ходитись роди, клани, племена та навіть ет-
носи, що були наближені до верховної вла-
ди. У васальній залежності від перших зна-
ходились представники поневолених родів,
племен, народів. Їх відносини з завойовни-
ками обмежувалися виплатою данини,
військовою повинністю, тощо. Найнижчий
ступінь у кочовому суспільстві посідали
раби, які у кочівників з’являлися внаслідок
військових походів, тобто, вони були пере-
важно іноземного походження. Проте
кількість рабів у кочівників була незначною
і їх положення не було вкрай важким. Це
можна пояснити особливостями кочового
господарства, яке ніколи не вимагало ба-
гато невільницької праці.

З огляду на це, для нас важливим є
те, що підрозділи степових об’єднань
відносилися до різних господарських
типів. Це означає, що племена номадів,
які вирощували худобу, політично пану-
вали над тими племенами, які вели на-
півосілий спосіб життя. Найнижчий ща-
бель у цій ієрархії посідало осіле земле-
робське населення. Ми можемо спостері-
гати цю ситуацію ще в античні часи, в се-
редньовіччі і навіть сьогодні (Скіфські
племена, населення Половецького степу
та сучасні номади Аравії). Іншими сло-
вами, можна припускати, що ця особли-
ва риса не залежала ні від часу, ні від
простору, тобто це було характерною ри-
сою для всіх кочових суспільств. Якщо
так, то це засвідчує, що у степу племена
завойовників займалися найбільш пре-
стижним заняттям – розведенням худоби,
а підкорені племена перейшли до земле-
робства. Зазначені риси дуже добре спо-
стерігаються серед номадичних
суспільств Євразії та Північної Африки.

Цілком можливо, що така традиція
склалася в степу ще тоді, коли окремі роди
та клани ще не були об’єднані в племена
та конфедерації племен. Тому можна
цілком погодитись з думкою А.М. Хаза-
нова: “…форми соціальної організації у
всіх євразійських кочівників демонстру-
ють значну схожість. У всіх вона ба-
зується на родо-племенній основі. Тери-
торіальні зв’язки розвиваються лише у
випадку завоювання землеробських об-
ластей, або на випадок розвитку про-
цесів седентарізації. У цьому відно-
шенні немає ніяких підстав для розді-
лення стародавніх кочівників і кочів-
ників більш пізнього часу” [Хазанов
1975, 129]. До цього слід додати, що такі
риси суспільного ладу також можна спо-
стерігати серед номадів Північної Афри-
ки, а можливо й інших регіонів світу.
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Бахтіари – це група іранських племен,
що мешкають в основному на південному
заході сучасного Ірану. Вони ведуть пере-
важно кочовий та напівкочовий спосіб жит-
тя і поділяються на два основних племін-
них об’єднання – чехарленг та хефтленг.
Перші, підіймаючись на літній період зі
своїми стадами в гори Загросу, досягають
верхів'їв річки Заяндеруд, що зрошує до-
лину Ісфагану. Другі у літній період кочу-
ють переважно у гірських районах
провінції Чахар Махаллє-Бахтіярі. В зимо-
вий період практично всі кочові бахтіарські
племена спускаються на Хузестанську
рівнину та кочують у районі стародавніх
історичних центрів – міст Шуштер, Диз-
фуль та Шуш [Трубецкой 1968, 9–10, 18;
Kesraiyan, Arshi 1372 (1993), 9].

Досить цікаво, що територія, на якій
мешкають бахтіари, в цілому співпадає з
територією, яку займав стародавній Елам
наприкінці IV–I тис. до н. е., який відно-
сять до числа найдавніших цивілізацій
людства. Саме там, де розташовані згадані
міста, на Хузестанській рівнині, яка в дав-
нину звалася Сузіаною, знаходять
еламські рельєфи VIII–VII ст. до н. е. у
місцевостях Куллє-Фаррах, Ешкофт-е-Со-
лейман та Каллє-є-Толл у горах Загросу
[Sarraf 1372 (1993) 21,36,48], де також
розселені бахтіарські племена.

Те, що територія, де існувала Еламсь-
ка цивілізація, в цілому співпадає в своїх
межах з ареалом розселення бахтіарських
племен, а також навіть співзвучність дея-
ких власних бахтіарських імен з еламськи-
ми власними іменами, нерідко підштовху-
вало деяких учених, особливо бахтіарів за
походженням, до думки про те, що цей на-
род являє собою іранізованих нащадків ста-
родавніх еламців, які мешкали в Аншані –
історичній еламській області в горах Загро-
су на схід та на північний схід від Сузіансь-
кої рівнини ['Elima' 1374 (1995), 18–19]. На
скільки такі припущення вірні?

У зв’язку з цим необхідно розглянути
це питання в кількох аспектах – історич-

ному, мовному, етнологічному та антропо-
логічному.

Еламська держава, що проіснувала
кілька тисячоліть, була розгромлена ас-
сирійським царем Ашшурбанніпалом у
646 р. до н. е. [Хинц 1977, 157], і еламці
вже не могли протистояти проникненню
арійських племен з півночі. Арійські пле-
мена почали проникати на територію су-
часного Ірану з Євразійського степу на
рубежі ІІ та І тисячоліть до н. е. [Гран-
товский 1970, 3–4; Дьяконов 1967, 90–91;
Ghirshman 1997, 65–69]. Згідно з поши-
реною думкою, західноіранські племена,
з яких пізніше сформувалися мідійці та
давні перси, рухалися з Північно-Захід-
ного Ірану на південь вздовж хребта Заг-
рос та зайняли у VIII–VII ст. до н. е. Ан-
шан (тобто гірський Елам), а потім – те-
риторію сучасної іранської провінції
Фарс, де утворили державу, яка еламсь-
кою мовою називалася Парсамаш (Пар-
суаш). Щодо її точної локалізації ще не-
має єдиної думки [Грантовский 1970,
144–145; Дьяконов 1967, 90–91]. Перші
перські царі Ахеменідської династії, що ут-
римували еламський Аншан під контролем,
а саме царі Теїсп (Чішпіш) (675–600 рр. до
н. е.) та його нащадок Кир (Курош) І
(близько 640–600 рр. до н. е.) Камбіз І
(батько Кира – Куроша ІІ Великого) іме-
нувалися “царями Аншану” [Diakonov
1371 (1992), 320–321; Rad 1374 (1995),
69–82]. А в районі Масджеде-Солейман,
де Хузестанська рівнина переходить у
гірські області Загросу і де нині також
мешкають бахтіари, та на лівобережжі
ріки Карун, за 25 кілометрів від Масдже-
де-Солейман, у районі Барде-Нішандех,
знайдено найдавніші з відомих археоло-
гам адміністративних та культових спо-
руд, що належали давнім персам
[Ghirshman 1997, 128–130].

Усі ці факти свідчать про те, що
іранський елемент на території гірсько-
го Еламу вже у VII столітті до н. е. якщо
не домінував, то, принаймні, посідав тут

В. Храновський

БАХТІАРИ – ІРАНІЗОВАНІ НАЩАДКИ
АНШАНСЬКИХ ЕЛАМЦІВ?
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значне місце і здійснював вплив на
еламський етнос. Проте еламська мова,
культура та релігія ще продовжували
існувати на територіях, де у попередні
століття проживав еламський етнос,
навіть пізніше, коли ці землі повністю
ввійшли до складу Ахеменідської держави.
Крім того, еламська мова була у VI–V ст. до
н. е. однією з трьох офіційних мов Ахе-
менідської Персії поряд з давньоперсь-
кою та аккадською, а стародавня еламсь-
ка релігія не була витіснена панівною іде-
ологією згаданої держави – зороастриз-
мом. Еламці досить тривалий час продов-
жували поклонятися своїм божествам –
Хумбану та Сімуту [Дандамаев, Луконин
1980, 324–325]. Проте поступово відбу-
валася асиміляція еламців персами. До-
кументи часів Ахеменідської імперії
свідчать, що еламці все частіше назива-
ли своїх дітей іранськими іменами, на-
приклад: Багдіну, Марза тощо [Дандама-
ев, Луконин 1980, 281–282].

Від періоду, що починається після прав-
ління царя Дарія І, який помер близько 486 р.
до н. е., еламських текстів не збереглося але
це ще не свідчить про повне зникнення самої
еламської мови та етносу. Тим більше, в епо-
ху Селевкідів та Парфянської Аршакідської
династії була сприятлива політична ситуа-
ція в Еламі для збереження давніх етнічних
груп, що мешкали на його території. Сузіа-
на та сусідня гірська область Елімаїда, що
за Страбоном знаходилася на схід або на
північний схід від Сузіанської рівнини (тоб-
то у районі сучасної Бахтіарії) [Страбон, Кн.
ХІ, ХІІІ, 6], зберегли свою незалежність аж
до ІІ ст. до н. е. [Хинц 1977, 159–160]. Але
немає ніяких аргументів на користь того, що
еламський етнос існував на згаданих тери-
торіях після загибелі Ахеменідської імперії.
Спірне також і питання етимології назви
Елімаїда, зафіксованої античними джерела-
ми. І.М. Дьяконов припускає можливість
ототожнення назв Елімаїда та Еліппі. Хоча
центр останньої держави, що існувала у
VIII–VII ст. до н. е., містився значно
північніше, ніж Елімаїда за даними “Гео-
графії” Страбона, а саме в районі нинішньо-
го Керманшаху, що межує з іранським Кур-
дистаном [Diakonoff 1371 (1992), 194]. Ав-
тор даної статті пропонує еламську етимо-
логію назви Еліппі від hal – “край”, “краї-
на”, і – основотворчий голосний звук, рр-
суфікс-показник множини в еламській та

деяких кавказьких мовах [Дьяконов 1967,
97–99]. Хто жив на території “Еліппі”, точ-
но сказати неможливо. Імена царів “Еліппі”
мають як іранське походження (наприклад,
Ішпабара – ім’я одного з царів), так і місце-
ве, можливо хурритське, (наприклад ім’я
правителя Талта) [Diakonov 1371 (1992), 165,
197, 512]. Антична назва Елімаїс (Елімаїда),
можливо, походить від того ж кореня, що й
“Еліппі”, що доповнюється суфіксом -me-,
показником класу речей та абстрактних імен
в еламській мові [Дьяконов 1967, 97].

Немає також ніяких відомостей і про
те, чи існував еламський етнос у Сасанідсь-
ку епоху і чи збереглися взагалі в цей пері-
од на території Ірану доарійські етномовні
групи крім дравидів у районі Белуджиста-
ну та Керману, що проживають там і до-
нині (племена брагуї).

Уже в Х столітті арабські автори зга-
дують мову “хузі”, що була тоді поширена
в Хузестані [Хинц 1977, 12–13]. Ця мова,
як повідомляють арабські географи, “не
схожа ні з перською, ні з арабською, ані з
єврейською мовами” [Цит.: Дьяконов 1967,
93]. На думку І.М. Дьяконова, якщо це не
був якийсь іранський діалект, як наприк-
лад, говірки курдської чи белуджської мов,
які значно відрізняються від перської, то
це міг бути залишок еламської мови [Дья-
конов 1967, 93].

Нині на території Хузестану проживає
населення, що розмовляє арабською та
перською мовами, лурськими та бахтіарсь-
кими діалектами, а також мовою кашкаї,
що належить до тюркської групи. Дослід-
ники-еламітологи вважають нинішнє насе-
лення Хузестану нащадками стародавніх
автохтонних етнічних груп, що були
пізніше асимільовані етносами, які мігру-
вали сюди [Хинц 1977, 13]. Особливо до
цієї категорії відносять, як уже було сказа-
но, бахтіарів, а також близькоспоріднених
з ними лурів. Тому в даній статті за мету
ставиться провести порівняльний аналіз
мовних та етнічних характеристик бахтіарів,
лурів, та інших етнічних груп, що населя-
ють нині гори Загросу, з однієї сторони та
еламців – з іншої, щоб з’ясувати, чи на-
справді іраномовні бахтіари мають відно-
шення до нащадків аншанських еламців. У
зв’язку з цим великий інтерес становить
походження бахтіарів.

В історії бахтіарів, як і в історії Еламу,
чимало “білих плям”. Це стосується і та-
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ких важливих питань, як час появи в горах
Загросу племен, що носять назву бахтіярі
(тобто бахтіари), та походження самого
цього етноніму.

Існує низка легенд та народних пере-
казів про походження назви бахтіяр, що в
перекладі з перської означає “щасливий”.
Одна з таких легенд розповідає про те, що
бахтіарське племя походить від юнаків,
котрі сховалися в горах, щоб урятуватися від
жорстокого падишаха, який, аби вилікува-
тися від тяжкої хвороби, що його спіткала
(у його мозку поселилися дві змії), знищу-
вав молодих людей, бо їхнім мозком году-
вали змій, що поселилися у голові падиша-
ха. Подібні легенди існували й серед інших
іранських народів, зокрема, серед курдів
[Elima 1374 (1995), 20–21], і, можливо,
відображають історичні реалії першої по-
ловини І тисячоліття до н. е., коли іранські
племена, що іммігрували на територію су-
часного Південно-Західного Ірану, потрапи-
ли у залежність від деспотичних монархій,
які існували задовго до приходу аріїв у Пе-
редню Азію, зокрема, від Еламу, де також
був поширений культ змій [Хинц 1977,37–38].
Про наявність цього культу саме серед
еламців свідчать як археологічні знахідки на
території Ірану та сусідніх країн, так і пись-
мові, літературні та міфологічні джерела,
пов’язані з доарійською історією Ірану та
періодом ранніх арійських міграцій. З архео-
логічних джерел тут слід згадати досліджені
Е. Порадою печатки аккадського періоду
(2300–2200 рр. до н. е.), знайдені в Ірані, з
зображенням богині, з плечей якої визира-
ють дві змії (рис.  1).Це зображення дещо

нагадує вищезгаданий сюжет про царя зі
зміями в головному мозку та відображає
сюжет з епічної поеми Фірдоусі “Шах-наме”
про негативного персонажа – царя Зоххака,

у якого з плечей росли дві змії. Як зазначає
І. Алієв у своїй “Истории Мидии”, прийшлі
іранські племена були відчайдушними во-
рогами культу змій. Цей висновок він ро-
бить на підставі свідчення арабського авто-
ра Якубі, який повідомляв, що перси запе-
речували всі розповіді про далеке минуле
своєї батьківщини, які містили в собі сюже-
ти про змій, які жили на плечах людини.
І. Алієв також приводить свідчення “Авести”
про боротьбу давніх іранців зі змієподібни-
ми чудовиськами [Алиев 1960, 84].

Згідно з іншим переказом, бахтіари –
це плем’я, що захопило найкращі пасови-
ща, і тому вони мають назву “щасливі”. Ще
одна легенда розповідає про те, що бахтіа-
ри одержали таку назву після того, як до-
помогли одному з принців династії Сефе-
видів, і він на радощах вигукнув: “Пірузі
бахтіяр-е-ман аст (ця перемога для мене –
щаслива доля)” [Трубецкой 1966, 24]. Існує
ще напівлегендарна-напівісторична версія,
яку прийняв за істинну та виклав у своїй
книзі “Таріх-е-бахтіярі” бахтіарський істо-
рик початку ХХ століття Лісан-ус-Салтане
Малік-уль-Муварехін на замовлення хана
Сардар Асада у 1915 році. Згідно з цією
версією, родоначальником бахтіарських
племен був один з правителів династії
Буїдів (ІХ ст.) Ізз-уд-Даула Бахтіяр ібн
Муїзз-уд-Даула Ахмед ібн Абі Шоджа Бувіє
(Буїд) ібн Фана Хосров ібн Кухі ібн
Шіран…і цей ланцюг імен предків про-
довжується аж до Сасанідських царів Ар-
дашіра І Папака та Єздегерда І  [Sardar As'ad,
Lesan-os-Saltaneh Sepahr 1990, 49–50]. Про-
те це твердження нічим не доведено, хоча,
на наш погляд, можна припустити, що на-
зва племені може бути пов’язана з іменем
його засновника, або ж історичної особи,
що прославила плем’я та мала успіхи пе-
ред ним.

Висувалися й інші гіпотези з приводу
походження етноніму бахтіари. Деякі
іранські дослідники вважали, що це сло-
во походить від назви бахте-ар – “західні
арії”. Зокрема, іранський історик Х. Паж-
ман вважав, що античні автори під геогра-
фічною назвою “Бактрія” (перською мо-
вою ця назва звучить “Бахтар”, і це слово
має також значення “захід”) розуміли Бах-
тіарію в горах Загросу, а не відому під на-
звою “Бактрія” історичну область на те-
риторії Північного Афганістану та Півден-
ного Таджикистану. Він намагається до-

Рис. 1
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вести правильність своєї версії, посилаю-
чись на такі джерела, як “Кіропедія” Ксе-
нофонта, де розповідається про те, що цар
Кир викликав до себе Гобрія і звелів йому
вжити заходів, щоб відвоювати фортецю,
яку збудували ассирійці, від кадусіїв та
бактрійців [Sardar As'ad, Lesan-os-Saltaneh
1990, 22]. Етнонім кадусії – це назва пле-
мені, що проживало у І тис. до н. е. на пра-
вобережжі Араксу в долині річки Кара-су
[Diakonov 1992, 85], співзвучне з назвою
одного з бахтіарських племен Гаудуш
[Sardar As'ad, Lisan-os-Saltaneh 1990, 22]. А
бактрійці у Ксенофонта, на думку Х. Паж-
мана – не хто інший, як бахтіари, оскіль-
ки Бактрія, яку античні автори локалізу-
вали у Північному Афганістані, знаходи-
лася досить далеко від іранських тери-
торій, які раніше були захоплені ассирій-
цями. Іранський історик Мошир-од-Доу-
ле вважав, що Бактрія у творі Ксенофон-
та – це провінція, яку пізніше захопили
бахтіари [Sardar As'ad, Lesan-os-Saltaneh
1990, 21–22]. Проте не слід цілком сприй-
мати на віру фактичний матеріал, викла-
дений Ксенофонтом у його “Кіропедії”,
оскільки це не історичний, а літературний
твір, і опис історичних подій часто не
відповідає дійсності. У Ксенофонта одно-
часно відбуваються події, які насправді
мали місце в різні епохи, в один і той же
час існують держави, які відносяться до
різних періодів, і діють ті історичні осо-
би, що жили в різні епохи [Фролов 1993,
257]. Наприклад, у “Кіропедії” розпові-
дається про війни між перським царем
Киром та ассирійцями [Ксенофонт V, II,
3]. Насправді ж цей цар правив уже після
того, як Ассирія була розгромлена, а під
цією державою Ксенофонт, можливо, ро-
зумів Вавилонію.

Все ж у більшості античних джерел з
історії та географії країн Сходу Бактрія –
це область, що знаходилася на півдні Се-
редньої Азії та на півночі сучасного Афгані-
стану, зокрема, про це повідомляє Страбон у
своїй Географії [Страбон, Кн.  VII, X–XI].
Хоча можна припустити, що бактрійці
якийсь час перебували на території сучас-
ної Бахтіарії, оскільки Ахеменіди неодно-
разово здійснювали переселення людей з
однієї сатрапії в іншу. Можливо, до Загро-
су й були переселені представники народ-
ностей та племен Східного Ірану, в тому
числі й бактрійці.

Аж до середини II тис. н. е. практично
ніяких згадок ні про бактрійців чи про інші
східноіранські народи у Загросі, ані про
самих бахтіарів в історичних джерелах не
знайдено. Найраніші письмові джерела, де
згадується етнонім бахтіар, були створені
не раніше, ніж на рубежі XV–XVI століть.
Це – твори Хамдулли Мустоуфі та Шара-
фуддіна Бідлісі, де розповідається про ко-
чові племена, що, починаючи з Х століття,
проникали у гори Загросу з території Сирії.
Серед них згадується і плем’я бахтіарів [Тру-
бецкой 1966, 24; Sardar Elias'ad, Lesan-os-
Saltaneh Sepahr 1990, 24].

Бідлісі й інші перські та арабські ав-
тори об’єднують усі кочові племена
Південно-Західного Ірану, що прийшли з
Сирії та з інших місць під назвою курди
(акрад). Це стосується і бахтіярів, і лурів, і
власне курдів. Слово курд було тоді синоні-
мом слова “кочівник”. Навіть хузестансь-
ких арабів середньовічні арабські автори
називали “курдами Шуристану” [Трубец-
кой 1966, 24–25]. Користуючись даними
цих письмових джерел, ряд дослідників, а
також громадських діячів, особливо курдсь-
кого походження, вважали бахтіарів не-
від’ємною частиною курдського народу.
Взагалі до кінця XVI століття була панів-
ною версія про курдське походження
бахтіарів [Трубецкой 1966, 24–25]. І сьо-
годні деякі дослідники виділяють схожі
риси між мовами курдів та бахтіарів, а та-
кож схожість у звучанні ряду курдських та
бахтіарських племінних назв, та роблять
висновки про близькість бахтіарської та
курдської мов [Elima 1374 (1995), 20]. Зви-
чайно, між кочовими племенами Ірану
відбувалися процеси консолідації, а іноді й
асиміляції, тим більше, що ці племена не були
замкненими кровноспорідненими об’єднан-
нями, а швидше територіальними, і нерідко
бахтіари залучали до своїх союзів та кон-
федерацій племен представників інших
етносів та чужих племінних об’єднань. Це
можна сказати і про племена, що жили за
часів середньовіччя в інших країнах Серед-
нього Сходу [Пикулин 1967, 21–22; Трубец-
кой 1966, 29–30].

Схожі процеси не могли не відби-
тися на мовних запозиченнях. Тому в
бахтіарській мові є слова курдського
походження [Elima 1374 (1995), 19–20].
Але насправді бахтіари та курди – це два
різних народи, що різняться між собою і
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за мовними особливостями, і побутом, і
навіть зовнішністю [Трубецкой 1966, 26].
Так, курдська мова за своїми основними
фонетичними показниками відноситься
до північно-західної підгрупи іранських
мов, а лурські та бахтіарські діалекти –
до південно-західних [Оранский 1988,
336–337]. Ця відмінність між північно-
західними та південно-західними ірансь-
кими мовами існувала ще в давньоірансь-
ку епоху [Оранский 1979, 99–106]. На-
лежність бахтіарських та лурських діа-
лектів до південно-західної підгрупи
іранських мов свідчить про те, що ядро
цих двох народностей складали ті давні іра-
номовні племена, що ще в IX–VII століттях
до н. е. розселилися у горах Південно-За-
хідного Ірану та вступили в контакт з
еламцями та іншими доарійськими етно-
сами. Від контактів між арійськими пле-
менами, що проникли в І тис. до н. е. у
гори Загросу та на Сузіанську (Хузес-
танську) рівнину, та еламцями, у лурсь-
ких та бахтіарських діалектах, як і в
інших іранських мовах, майже нічого не
лишилося. Щоправда, є деякі власні іме-
на людей та племінні назви, які мають
неіранське, можливо, еламське поход-
ження. Скажімо, серед бахтіярських пле-
мен поширене жіноче ім’я Таматі. Зна-
чення цього імені рядові бахтіари пояс-
нити не можуть. А такі іранські вчені, як
Еліма, вважають, що це ім'я запозичене
від еламців [Elima 1374 (1995), 19].
Цілком вірогідно, що це так, але слід все
ж таки шукати етимологію цього слова,
порівнюючи співзвучні лексеми з подібною
семантикою в інших мовах Передньої
Азії, та сусідніх регіонів, як у мертвих
мовах, так і живих. Автор даної статті
вбачає ймовірність спільного кореня між
бахтіарським таматі , еламськими
темпт, темті – “господь”, “владика”,
перським damad – “наречений”, “зять”,
а також співзвучними з цими словами
лексемами у низці західно-кавказьких
(абхазо-адигських) та східно-кавказьких
(нахсько-дагестанських) мов. Наприклад,
адигейське тхъэмадэ, абхазьке а-тхъама-
да – “старий”, “старійшина”, інгушське
тхъамада, чеченське тхъамда – “вождь”,
“ватажок”. Кавказознавець М.Л. Абітов у
своєму усному повідомленні В.І. Абаєву
зазначає, що згадані спільнокореневі лек-
семи в кавказьких мовах є адаптовани-

ми запозиченнями з інших мов. Інший
лінгвіст Л. Лопатинський наводить гру-
зинське слово tavadi – “князь” та вислов-
лює гіпотезу про те, що це слово, а та-
кож згадані вище лексеми зі значеннями
“старий”, “тамада”, “ватажок” походять
від адигських тхъэ – “бог” та адэ –
“батько” [Шагиров 1972, 82].

З наведених вище прикладів можна
зробити висновок про семантичну
спільність співзвучних між собою слів, які
належать до мов Кавказького регіону та
Західного Ірану, що географічно, історич-
но, а також з точки зору мов та культури
пов’язані між собою. Значення згаданих
лексем (“вождь”, “старійшина”, “тамада”,
“князь”) схоже з точки зору семантики. Що
стосується таких понять, як “зять”, “наре-
чений”, які перською мовою звучать
damad, то тут слід згадати, що досить час-
то у персів у випадках звернення до наре-
ченого використовується вираз shah-damad
(“цар-наречений”). Аналогічна традиція
спостерігається і серед східних слов’ян, де
нареченого нерідко називають “князем”, а
дружку – “боярином”.

Інше бахтіарське жіноче ім’я – Шаша
також наштовхує на думку про його
еламське походження. Деякі іранські вчені
бахтіарського походження, вважають, що
ця лексема має спільні корені з назвою ста-
родавньої еламської столиці – міста Шуш
(Сузи) [Elima 1374 (1995), 19].

Еламською за походженням зовні
виглядає назва племені Кабнакі, яке зга-
дує серед інших лурських племен серед-
ньовічний автор Хамдулла Мустоуфі
(XIV ст.) [Sardar as'ad, Lesan-os-Saltaneh
1990, 63]. Чи не має корінь цього слова
спільне походження з коренем слова Каб-
нак – назви еламського поселення XIV ст.
до н. е., знайденого іранським археологом
Е. Негяхбаном на пагорбах Хафт-тепе у
Хузестані [Negahban 1993, 38]? Іранську
етимологію назви вищезгаданого племені
дати важко, проте, можна висунути гіпо-
тезу про походження назв Кабнак та Каб-
накі від еламського слова аккадського по-
ходження kabar, що означає “архів” (ак-
кадське kabru – “могила”, “труна”, –
В. Хінц перекладає це слово як “скриня”).
На думку автора статті, від цього аккадсь-
каго запозичення може бути утворене та-
кож слово kabnuški.ra – “скарбник” [Юси-
фов 1963, 246], бо nuski еламською мо-
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вою означає “охороняти” [Achaemenid
Royal Inscriptions]. На нашу думку, слово
kabnak, може також означати поняття
“скарбниця”, або ”гробниця” та, можли-
во, походить від згаданого kabru, й утво-
рене за допомогою герундивного показни-
ка -n, відносно-умовного показника  -a та
класного показника -k, за допомогою яко-
го також утворюються дієприкметники
стану [Дьяконов 1967, 104]. Тому згадане
слово, якщо прийняти етимологію, наве-
дену автором статті, може дослівно пере-
кладатися з еламської як “скарб” чи “мо-
гила, яку слід зберігати”.

Якщо прийняти гіпотезу про еламське
походження назв низки лурсько-бахтіарсь-
ких племен, то можна також припустити,
що давньоіранські племена – предки лурів
та бахтіарів, в деякій мірі в антропологіч-
ному плані змішалися з еламцями. І тут слід
навести дані про дослідження таких видат-
них етнографів та антропологів як Ж. Шар-
ден, А. Рецитіус, Г. Філд, К. Ріттер, Л. Ошанін
та особливо, російського вченого другої по-
ловини ХІХ століття М. Ханикова, та його
фундаментальні краніологічні досліджен-
ня про сучасне йому іранське населення й
порівняння їх з даними стародавніх зобра-
жень Бісотунського рельєфа Дарія І, рель-
єфа Шапура І, тощо [Ханыков 1977, 21].
М. Хаников визначив, що бахтіари дещо
відрізняються від більшості іранських на-
родів, які відносяться до доліхоцефально-
го антропологічного типу, значним ступе-
нем брахіцефальності – у них черепна ко-
робка значно ширша, ніж у решти народно-
стей та племен Ірану [Ханыков 1977, 69–71,
74–76]. Бахтіари зовні відрізняються навіть
від найближчої до них за мовними та куль-
турними ознаками етнічної групи – лурів.
Лури більш низькорослі та худорляві; а бах-
тіари вищі на зріст, мають більш коротке
обличчя. Х. Філд помітив, що у бахтіарів
коротші черепи, ніж у лурів-доліхоцефалів,
а це означає, що серед бахтіарів переважа-
ють брахіцефали [Трубецкой 1966, 26–27].
До доліхоцефального типу, до якого нале-
жать лури та інші сучасні іранські народ-
ності, відносилося і стародавнє доарійсь-
ке населення Передньої Азії, у тому числі
й еламці. На думку відомого французького
археолога-іраніста Р. Гіршмана, на тери-
торії Ірану на рубежі ІІ та І тисячоліть до
н. е. у результаті міграцій сюди індоєвро-
пейських (арійських) племен зі Східної

Європи з’явилося населення брахіцефаль-
ного типу [Ghirshman 1997, 29–30, 67]. Але
навряд чи можна вважати, що бахтіари-бра-
хіцефали – це єдина з досліджених у краніо-
логічному плані етнічних груп Ірану, що
зберегла північний немісцевий антрополо-
гічний тип. На протязі багатьох століть на
території Ірану проходили процеси змішан-
ня та асиміляції багатьох народів та пле-
мен різних расових типів. Зокрема, брахі-
цефальні риси бахтіарів той же М. Хани-
ков пояснює впливом тюркських племен,
представники яких також відносяться до
брахіцефального типу [Ханыков 1977, 107–
108]. Бахтіари нерідко об’єднувалися з
іншими племенами та приймали інородні
племена до свого союзу. Так, вони у Сефе-
видську та Каджарську епохи об’єднували-
ся з тюркськими племенами, а ще раніше,
в період сельджуцького та хулагуїдсько-
го монгольського панування, на території
Бахтіарії жили огузькі та монгольські пле-
мена [Трубецкой 1966, 15–16].

Звичайно, за більш, ніж дві з полови-
ною тисячі років від часів занепаду еламсь-
кої держави та початку проникнення
іранських племен, завдяки подальшому на-
шаруванню різноманітних етнічних еле-
ментів у горах Загросу, ті етнічні групи, що
утворилися тут, пізніше, навряд чи б змог-
ли значною мірою зберегти еламський суб-
страт у своїх мовах та діалектах. Те ж саме
можна сказати і про бахтіарів, лурів та інші
народності та племена Загросу. Автор да-
ної статті намагався якомога детальніше
дослідити сучасні мови та діалекти, поши-
рені в горах Загросу (бахтіарські, лурські
говірки, діалекти провінції Фарс тощо), і
дуже мало знайшов у них лексем чи
морфем, які можна було б віднести до
доарійських, зокрема, еламських, за винят-
ком деяких слів, що за своїм звучанням на-
гадують лексеми еламської, шумерської та
хуррито-урартських мов. Проте не можна
бути впевненим, що більшість наведених
нижче лексем мають не випадкову схожість
з лексичними одиницями сучасних ірансь-
ких мов.

Правда, можна не сумніватися в тому,
що перське слово dabir – “секретар”, “пи-
сар” – це запозичення з еламської, бо
еламською воно звучало як tepir і похо-
дить від шумерського dub – “табличка з
написом” [Дьяконов 1967, 96]. Перське
kušidan – “намагатися”, майже подібне за
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звучанням до осетинського kusyn – “пра-
цювати” [Абаев 1958, 603], і не подібне
за звучанням до слів з таким значенням у
давньоіранських мовах [Пейсинов 1975,
28]. Проте ця лексема дещо співзвучна з
еламським kuši – “будувати” [Дьяконов
1967, 104]. Дещо меншу впевненість
може являти собою гіпотеза автора про
спільність бахтіарського dirr – “прогу-
лянка”, “ходіння” [Жуковский 1922, 133]
із шумерського (tu)r – “заходити”, “вхо-
дити” [Дьяконов 1967, 432], та про
спільний корінь бахтіарського sul – “гар-
ний” і хурритського šir – “бути при-
ємним” [Дьяконов 1967, 157]. Хоча
подібні гіпотези мають право на існуван-
ня, оскільки згаданих коренів, як помітив
автор, немає у загальноіндоєвропейсько-
му лексичному фонді, а саме лише у цьо-
му фонді можуть зберігатися споконвіч-
но іранські корені. Якщо припустити, що
остання лексема має хурритське поход-
ження, то можна зробити висновок, що
предками бахтіарів та лурів були ті дав-
ньоіранські племена, які асимілювали
мітаннійських хурритів, або ж їхніх семі-
тизованих нащадків, що розмовляли ара-
мейською мовою і проживали в І тис. до
н. е. у Північній Месопотамії та Сирії,
звідки, за даними згаданих хронік Бідлісі
та Мустоуфі, прийшли до Загросу лури
та бахтіари. Можливо, підтвердженням
гіпотези про наявність хурритського суб-
страту в бахтіарській мові є назва роду
Хунбава, що відноситься до племені Мех-
муд Салех з об’єднання Чехарленг [Тру-
бецкой 1966, 21]. Ім’я Хунбава за звучан-
ням схоже з іменем хурритського бога
Хувава, стражника богині царства мерт-
вих [Вальхельм 1992, 9], або ж з іменем
хурритської богині матері-землі Кубаби
[История Древнего Востока 1988, 84].
Обидва ці імені являють собою суб-
стратні теоніми прототигридського по-
ходження, що належали невідомому до-
шумерському етносові, який мешкав у
долині Тигру та в передгір’ях Загросу
принаймні у V–IV тис. до н. е. Хурритські
імена в середині ІІ тис. до н. е. зустріча-
ються і в Еламі [Дьяконов 1967, 114].

Кількість субстратної лексики у лурсь-
ких та бахтіарських діалектах досить не-
значна. В сучасних мовах, розповсюджених
на території Ірану, крім брагуйської мови
дравідійської сім’ї, поширеної у Систані та

Белуджистані, доарійських автохтонних
мов практично не залишилось. Навіть у
давньоперській мові Ахеменідської імперії,
де, як уже зазначалося, еламська мова була
однією з офіційних мов, майже був
відсутній доарійський субстрат, а основну
кількість запозичень становили арамейські
лексеми [Виноградова 1997, 56].

Зникненню автохтонних мов після
приходу арійських племен на територію
Ірану сприяв ряд факторів. По-перше, це
нездатність автохтонних мов давнього
доарійського населення Іранського нагір’я
протидіяти арійським (іранським) мовам, що
поширилися тут у І тис. до н. е., внаслідок
слабкого зв’язку, або навіть його відсутність
між племінними групами та ранніми дер-
жавними утвореннями доарійського Ірану
в економічному, політичному, культурно-
му та мовному відношеннях. Вони розмов-
ляли мовами мало зрозумілими, або й
зовсім незрозумілими одне одному [Али-
ев, Погребова 1981, 131]. В цих мовах був
практично відсутній консолідуючий фак-
тор, і жодна з них, не стала до приходу
іранських племен мовою міжнаціонально-
го спілкування. Навіть в Еламі, де з давніх
часів економіка та культура були на висо-
кому для давньосхідних держав рівні, на-
селення міських торговельних та культур-
них центрів спілкування між собою ак-
кадською мовою, якою користувалися та-
кож луллубейські правителі, про що
свідчить напис на рельєфі царя Аннубаніні
[Diakonov 1992, 101–103; Ghirshman 1997,
41–43].

По-друге, мови та діалекти арійських
племен, які займалися розведенням коней
та досягли успіхів у створенні кінного та
колісничного війська, створили передумо-
ви військово-політичного об’єднання окре-
мих, не зв’язаних між собою місцевих пле-
мен та державних утворень. Саме ці діа-
лекти були більш-менш однопанівні, схожі
між собою, скажімо такі близькі між со-
бою, як мідійська та перська. Вони вияви-
лися більш ефективними, ніж малозро-
зумілі та далекі одна від одної місцеві мови
[Алиев, Погребова 1981, 131].

Внаслідок дії цих двох факторів автох-
тонні мови на території Ірану, що утвори-
лися від тих, які існували тут у доарійську
епоху, крім мови брагуї, практично зникли.
Хоча слід зазначити, що деякі географічні,
господарські та соціально-побутові чи куль-
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турні терміни, які означали нові для прий-
шлих аріїв (іранців) реалії, могли бути за-
позиченими з мов автохтонного населення.
З наведених вище прикладів до такого роду
запозичень можна віднести згаданий термін
dabir (“секретар”, “писар”), що був запози-
чений давніми персами від еламців, а остан-
німи – від шумерів. Що ж стосується інших
прикладів співзвучності лексем в арійських
мовах та мовах доарійського населення Іра-
ну та Близького Сходу, то до питання про
визначення належності того чи іншого тер-
міну до певної мови слід підходити дуже
обережно. Тут слід згадати слова видатного
петербурзького сходознавця І.М. Дьяконова,
який стверджував, що “...там, де не було дво-
мовності і дуже тісного побутового контак-
ту, і де не можна припустити запозичення
слова разом з відповідним об’єктом культу-
ри, можливі лише поодинокі оказійні запо-
зичення, які важко, а найчастіше, і немож-
ливо відрізнити від випадкової звукової схо-
жості (сирени співзвучності)” [Дьяконов
1982, 18]. Чи згадані терміни бахтіарської
мови – dirr, sul, хунбава є запозиченнями зі
стародавніх мов Близького Сходу, чи їхня
схожість з семантично близькими лексема-
ми з вищезгаданих мов – “сирена співзвуч-
ності” – питання спірне. Якщо важко, а й
іноді й неможливо робити переконливі вис-
новки про наявність доарійського, і, зокре-
ма, еламського субстрату у бахтіарських та
лурських діалектах, то дещо легше можна
виявити доарійські елементи у віруваннях
та культурі бахтіарів та співставити їх з
іранськими. Тут не зайве згадати слова
А.Ю. Кримського з його неопублікованої
роботи “З історії Ірана передарійської доби.
Елам”, написаної в середені 30-х років
ХХ століття, де говориться, що давні перси
“обравши собі Сузу за зимову свою столи-
цю, взяли її як місто вже давнєє готовеє, із
старовинними культурними звичками, за-
лежними од місцевої природи, од її по-
стійних економічних засобів, тощо”
[Кримський, близько 1933–1940, 6]. Ці сло-
ва А.Ю. Кримського є чи не методологічною
основою для фахівців, які займаються по-
рівняльним аналізом місцевих та принесе-
них ззовні елементів соціально-економічно-
го та культурного життя населення сучас-
ного Ірану. При такому аналізі слід брати до
уваги різні природні, соціально-економічні,
політичні, етнічні, релігійні фактори та
визначати міру і ступінь впливу кожного з

них на формування тієї етнокультурної кар-
тини, яка нині спостерігається у Південно-
Західному Ірані – колисці однієї з найдавні-
ших цивілізацій світу. Наприклад, спостері-
гаючи за сезонними перекочівками бахтіарів
Хузестанської рівнини до сучасної провінції
Ісфаган, можна зробити висновок, що у гли-
боку давнину сполучення між Сузіаною та
віддаленими гірськими долинами було мож-
ливе навіть за допомогою найпримітивні-
ших транспортних засобів (кінним спосо-

бом), а то й пішки.
В області матеріаль-

ної культури та побуту
спостерігається схожість
між одягом бахтіарів та
еламців, насамперед,
схожість жіночого одягу,
а саме спідниці з декіль-
кома подолами що є
подібними до сукні
еламських жінок, наприк-
лад, цариці Напірасу
(рис.  2), чи платтям бо-
гині Нарунді, статуя
якої, зберігається нині у
Луврі (рис.3). А чолові-
чий одяг мешканців
гірських областей на
північний схід від Ху-
зестанської рівнини,
наcеленої бахтіарами,
на думку Е.О. Негяхбя-
на, нагадує вбрання
Ханні, правителя області
Аяпір [Negahbаn 1993,
533]. Ханні правив у цій
місцевості у VIII ст. до
н. е., і згадкою про ньо-
го лишився наскельний
рельєф (рис. 4), висіче-

ний близько 710 р. до н. е. [Хинц 1977, 199].
Можна, лише гіпотетично судити про

вплив еламської релігії
та міфології на віруван-
ня та традиції бахтіарів,
оскільки до нас практич-
но не дійшли пам’ятки
еламської літератури,
де можна було б знайти
відомості про духовне
життя еламців, і еламі-
тологам доводиться

аналізувати еламську релігію та міфи за да-
ними стародавніх зображень, а також

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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давніх письмових джерел, де згадуються
еламські божества. На жаль, такий аналіз,
як правило, досить поверхній, а висновки
дуже гіпотетичні.

Тут слід зазначити вже згаданий культ
змій в еламській релігії і його відгомін у
повір’ях бахтіарів, що мешкають у районі
Ісфагану про те, що всі змії, як і люди, на
їхню думку, діляться на мусульман та не-
вірних [Elima 1995, 24]. Ми вважаємо, що

це повір’я могло бути
поширеним у давнину
в Еламі. В. Хінц зазна-
чає, що культ змії –
жіночого початку – це
прояв самобутності
еламської релігії та куль-
тури, який не зустрі-
чається у сусідній Ме-
сопотамії, з релігіями
якої еламські вірування
мають чимало спільних
рис. Зображення змій
часто зустрічаються на
кераміці IV–III тис. до

н. е. (рис.  5). В. Хінц повідомляє, що змії,
як символи захисту від зла, можна побачи-

ти на кришках посуду. Еламці часто
зображували на рельєфах змій обвитих
навкруг правителів. На деяких рельєфах

еламські божества
сидять на троні у
вигляді змії, що згор-
нулася у вигляді
спіраллі (рис.  6), або
вони обвиті навколо
царя (рис.  7). В. Хінц
ще зазначає, що зобра-
ження двох змій, які
спарюються, проник-
ло аж до самого
Єгипту [Хинц 1977,
37]. На думку автора

статті, еламське зображення змії з людсь-
кою головою (рис.  8) може в якійсь мірі

свідчити на користь того, що від еламців до
бахтіарів перейшло повір’я, що змії, як і
люди, бувають зловмисниками та доброзич-
ливими, “невірними” та мусульманами.
Саме ця специфіка відрізняє бахтіарів від
персів, які, за згаданим свідченням Якубі,
не сприйняли культ змій.

Інша особливість духовного світу та
вірувань бахтіарів, що цілком вірогідно, має
еламське коріння – це те, що вони вважають

каміння, дерева, гірські
вершини й струмки
священними. Іранські
вчені Н.О. Кесраіян та
З. Араші – дослідники
кочових племен, меш-
каючих нині на тери-
торії Ірану, вважають,
що неможливо встано-
вити, яку ж ідею вкла-
дають бахтіари в осно-
ву надання святості ка-
мінню, воді та росли-

нам [Kesraiyem, Arshi 1372/1993, 23].
Можливо, обожнюванням каменю та

води серед еламців можна пояснити зміст
стародавнього еламського рельєфу побли-
зу Курантану (рис.  9). На ньому зображе-
но процесію прочан, які спускаються по
східцях на майданчик посередині скелі,

щоб уклонитися богам. Можливо, це була
священна скеля, або ж еламці взагалі вва-

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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жали високі скелі, вершини яких “ближ-
че до небес”, священними, як і сучасні
бахтіари. На цьому рельєфі зображено
двоє чоловіків. На думку В. Хінца, це –
цар та його брати, які приймають “живу
воду” з рук божества Хумбана. На думку
Л. Ван ден Берге, зображення божества
у його головній частині висічене у
VІІІ тис. до н. е., а за В. Хінцом, рельєф
було створено ще в ІІІ тис. до н. е. [Хинц
1977, 47–49]. На нашу думку, ще з тих
часів до бахтіарів дійшла традиція вва-
жати священними і камінь на скелі, які в
давньоіранській зороастрійській релігії
такими не вважалися, і воду гірських
струмків, які дають початок великим
річкам, що течуть через Хузестанську
рівнину. І, можливо, це обожнювання
води, що тече з гір, відобразилося у сцені
ритуального пролиття води божеством,
зображеним на рельєфі у Курангуні, а
численні рельєфи з зображеннями еламсь-
ких божеств, на думку автора статті, пев-
ним чином свідчать про уявлення еламців
про священну природу гірських скель.
Бахтіари обожнюють деякі види дерев, на-
приклад, “дерахт-е-Сіявошан”, що персь-
кою мовою означає “драконове дерево”,
а також деякі інші види рослин, що виді-
ляють червону смолу, яку бахтіари вва-
жають кров’ю невинно вбитого Сіяву-
ша – героя іранської епічної поеми Шах-
наме. Згадані рослини ростуть біля
струмків та витоків річок [Kesraigan,
Arshi 1372, 23]. Не дивлячись на суто
іранський характер цього вірування та на-
зви дерева, на нашу думку, це вірування
може мати еламське коріння. Цілком
можливо, що і стародавні еламці покло-
нялись воді з гірських джерел, обожню-
вали скелі, з яких беруть свої витоки
річки, і деревам, що ростуть навкруги та-
ких джерел. До речі, в Еламі існували
“священні” гаї, які згадуються в текстах,
що повідомляють про похід ассирійсько-
го царя Ашшурбанніпала на Елам у 645 р.
до н. е., під час якого він знищив ці гаї
[Хинц 1971, 158].

Сюди, починаючи з IIIтис. до н. е., періо-
дично накочувалися хвилі семітів – кочів-
ників та напівкочівників з багатими розви-
нутими мовами та культурою, що формува-
лась у взаємодії з найдавнішими цивілізаці-
ями Шумеру, Египту, Ефіопії та Південної
Аравії, і ці семіти в етномовному, а часто і в

релігійно-культурному плані поглинали дав-
ньоеламське населення регіону. Останньою
такою хвилею, як відомо, були араби, що ара-
бізували Близький Схід та ісламізували і
піддали значному впливові країни Середньо-
го Сходу та Середньої Азії. Інші великі етно-
мовні спільноти – іранська, що прийшла в
цей регіон з півночі та тюркська, яка проник-
ла з північного сходу, піддалися ісламізації
та в значній мірі, семітизації. З доісламських
етносів, що збереглися у даному регіоні мож-
на згадати християнські общини, а також зо-
роастрійців, друзів, євреїв та єзидів, а з доар-
ійських та досемітських етносів залишили-
ся лише іберійсько-кавказькі народи та бра-
гуї – дравідомовні племена, що мешкають у
Південно-Західному Пакистані та сусідніх
районах Ірану та Афганістану. Проте останні
прийняли іслам, і тому, на відміну від інших
дравідських народів, у їхній культурі та фоль-
клорі важко виявити сліди доарійської епо-
хи. Тому для того, щоб знайти сліди далеко-
го минулого серед народів та племен порівня-
но “молодого” мусульманського суперетно-
су, необхідно здійснити порівняльний аналіз
архаїчних елементів у господарстві, культурі,
релігії та мовах цих народів з культурою, віру-
ваннями та мовами еламців, шумерів, вави-
лонців, єгиптян, хурритських племен та
інших стародавніх етносів, які створили най-
давніші цивілізації світу, що давно зникли.

Не винятком у цьому плані й бахтіа-
ри, що, як уже було сказано, сформувалися
у результаті нашарування різноманітних ет-
носів, і зовні мало схожі на доарійських
автохтонів Південно-Західного Ірану. І
лише деякі архаїчні елементи, як, наприк-
лад сліди культу змій та обожнювання
скель та дерев, що було властиво елам-
цям та практично не спостерігається при
дослідженні вірувань давніх іранських
племен, може свідчити про вплив носіїв
давніх доарійських цивілізацій на
іранські етноси, що заселии даний регі-
он у пізніші епохи. Що ж стосується не-
індоєвропейських лексем у бахтіарських
діалектах, то слід дуже обережно підхо-
дити до висновків про відношення цих
лексем до певних мов, щоб відрізнити
реальні запозичення в іранських мовах,
зокрема, у бахтіарських говірках з ав-
тохтонних мов з випадково співзвучними
лексемами, що не мають ніякого відно-
шення до стародавніх мов, що були колись
поширені у даному регіоні.
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ÐÅÖÅÍÇ²¯

Вихід у світ монографії Л. Матвєєвої,
яка присвячена видатному вченому, істори-
ку, археологу, філологу Юліану Кулаковсь-
кому, є визначною подією в науковому
житті України. Багато цікавого міститься в
книзі і для істориків науки.

Л. Матвєєва пропонує увазі читача не
тільки життєвий опис Юліана Кулаковсь-
кого, але й маловідомі, або зовсім забуті,
напрямки його наукової діяльності. Усе це
реконструйовано завдяки опрацюванню
великого масиву архівних документів.

Юліан Андрійович Кулаковський, про-
фесор університету св. Володимира, член-
кореспондент Російської Академії наук
тривалий час працював над історією Римсь-
кої імперії і Візантії, історією Криму. Особ-
ливе місце посідають його роботи з історії
Візантії, що стали незамінними джерела-
ми у вивченні тисячолітньої історії імперії.
Талановито написані і знову відроджені
праці вченого стануть вагомим внеском в
скарбницю вітчизняної історії.

Структура монографії витримана в
стилі наукової біографії з глибинним аналі-
зом численних праць вченого. Л. Матвєєва
прагне до максимально правдивого висвіт-
лення життєвого шляху вченого – людини
свого часу. Перший розділ присвячено
раннім рокам життя юного Кулаковського,
коли він осягав ази історії в найбільших
європейського рівня центрах історико-
філологічної науки. Початки його науково-
го життя були пов’язані з іменами таких
видатних вчених та педагогів, як В. Ва-
силевський, П. Леонтьєв, В. Соловйов,
І. Дройзен , Т. Момзен та інших.

Першим рокам роботи Ю.  Кулаковсь-
кого в Університеті св. Володимира присвя-
чено другий розділ монографії, де поряд з
висвітленням викладацької діяльності, до-
сить детально аналізуються його твори з

римської історії, праці над численними дже-
релами, вперше розкривається притаманний
молодому вченому талант критика.

У наступному розділі висвітлюється
дослідницька діяльність Ю. Кулаковського
в галузі історії Давнього Риму, його робота
над історіографією, дисертаціями. Виді-
ляється новизна досліджень Ю. Кулаковсь-
кого. Він вперше в історіографії визначає
головні фази історії римської армії, в істо-
ричному аспекті розглядає феномен держа-
ви, висвітлює розквіт Римської імперії,
аналізує причини її занепаду.

У монографії наголошується, що важ-
ливим чинником у відновленні образу
Ю. Кулаковського як вченого є визначення
його методології та методу дослідження.
Л. Матвєєва, вивчаючи наукові праці вче-
ного, дійшла висновку, що в своїх роботах
він вміло поєднував дослідження конкрет-

Матвеева Л.В.  Юлиан Кулаковский.  – Киев. “Стилос”, 2002. – 482 с
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но-історичних питань з глибинними розві-
дками в галузі історії і теорії історичної на-
уки. Ю. Кулаковський прискіпливо вивчав
долю вчених істориків, наукових шкіл і на-
прямків, осягаючи шляхи пошуку істини в
знаннях про минувшину. Ю. Кулаковський
постає як неперевершений майстер у
висвітленні давньої історії, який усе жит-
тя вчиться майстерності у пошуках істини
та правди історії.

Важливим є визначення в монографії
відношення ученого до історичних фактів,
використання історико-критичного методу
в дослідженнях, прагнення до об’єктив-
ності, що є актуальним для істориків сьо-
годення.

В монографії розкриваються важливі
риси Ю. Кулаковського – це його висока
ерудиція, творчий підхід до пізнання по-
ставленої проблеми, широкі знання з історії
Риму. “Молодой ученый, – пише Л. Матвє-
єва, – с большим вниманием собирает и
анализирует фактический материал, пере-
живает то, что описывает, живет в про-
шлом, как его современник, мысленно
переносится в ту эпоху. Его интересует
широкий круг вопросов, связанных со все-
сторонним изучением римской истории:
политической, социально-экономической,
военной, культурной жизнью империи”.

Л. Матвєєва визначає вченого як висо-
коморальну людину, що проявляється в
його численних критичних оглядах, в
оцінці фактичного матеріалу, в прагненні
писати лише історичну правду. Численні
сторінки монографії присвячені історії
Університету св. Володимира, соціально-
політичній ситуації того часу.

Важливими були археологічні дослід-
ження Ю. Кулаковського в Криму. Л. Мат-
вєєва називає найголовніші відкриття
вченого, досліджує його роботи з історич-
ної географії Криму, показує, що Ю. Кула-
ковський одним з перших включає
архівний матеріал в свої роботи як історич-
не джерело. В розділі монографії присвя-
ченому дослідженням Ю. Кулаковським
історії Криму розгортається колосальна
картина історичного життя людності
півострова. Доречно згадати, що нещодав-

но за ініціативою Л. Матвєєвої та з її вступ-
ною статтею було перевидано цікаву, дав-
но забуту роботу Ю. Кулаковського
“Прошлое Тавриды”. Авторка досить де-
тально аналізує роботи Ю. Кулаковського
з історії алан, підкреслюючи, що праці вче-
ного, присвячені аланам, актуальні в сьо-
годенні.

Особливе місце в монографії займають
дослідження праць Ю. Кулаковського, що
увійшли в історію науки як перші серйозні
твори з історії Візантії. Л. Матвєєва зупи-
няється на працях його попередників і
подає повну картину розвитку візантинознав-
ства на межі двох століть (XIX – XX). Пер-
шим і надзвичайно вагомим кроком до
вивчення історії Візантії Ю. Кулаковським
авторка справедливо вважає його переклад
з латини російською мовою фундаменталь-
ної праці останнього історика античності
Амміана Марцелліна – “Історія”. Зауважи-
мо, що цей переклад, нещодавно переви-
даний, не втратив своєї актуальності і в наш
час. “Неоконченная летопись” – так нази-
вається розділ про незавершену моногра-
фію Ю. Кулаковського, присвячену
тисячолітній історії Візантії. Л. Матвєєва
не тільки вдало назвала, але й розподілила
матеріал за томами, яких у вченого було
три, наголошуючи, що вчений широко за-
лучав у своїх дослідженнях давні джере-
ла. У вивченні долі Візантії його надихало
те, що її історія тісно пов’язана з вітчизня-
ним минулим. З виданням книг Ю. Кула-
ковського наука вперше мала можливість
пізнати історію Візантії, написану на ба-
гатому фактичному матеріалі. “История Ви-
зантии” Ю. Кулаковського стала епохальною
роботою, посівши гідне місце у всесвітній
історії.

Закінчується монографія розділом
“XX век: события и судьбы”, який написа-
но виключно за архівними матеріалами.
Л. Матвєєва досліджує останні роки жит-
тя Ю Кулаковського, трагічну долю його
сім’ї. Монографія Л. Матвєєвої добре
ілюстрована.

В межах рецензії неможливо переда-
ти більш повний зміст книги, написаної
на багатому фактичному матеріалі. Хо-
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четься ще наголосити, що Л. Матвєєва зі
щирою повагою і великою теплотою пише
про Юліана Кулаковського, що відбилося
на стилі книги, яка читається легко й не-
вимушено. “Прощаясь со своим героем,
великим ученым Ю.А. Кулаковским, – за-
кінчує свою розповідь Л. Матвєєва, – на-
деюсь, что жизнеописание это никого не
оставит равнодушным, ибо его жизнь – это
подвиг во имя отечественной науки. Уче-
ный жил для своего времени и поэтому он
жив для всех времен”.

Рецензована монографія є першим ака-
демічним виданням, де в повному обсязі

проаналізовано праці вченого, відновлено
славне ім’я Юліана Кулаковського, що три-
валий час перебувало у забутті. Наголоси-
мо, що авторка свої численні праці
присвячує поверненню в науку й інших за-
бутих імен вчених-сходознавців, істориків
та правознавців, які заслуговують на вдяч-
ну пам’ять нащадків.

 О.М. ПРИХОДНЮК,
доктор історичних наук,

Лауреат державної премії в галузі науки
і техніки. Провідний науковий

співробітник Інституту археології
НАН України
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Проблемы возрождения и развития
крымскотатарского языка имеют два ас-
пекта – социально-политический и соб-
ственно лингвистический. При всей ус-
ловности разграничения названных аспек-
тов можно, тем не менее, наметить круг
вопросов, относящихся к каждому из них.

Социально-политический аспект
предполагает решение комплекса взаимо-
связанных вопросов: определение социаль-
ного статуса крымскотатарского языка (го-
сударственный, официальный или мино-
ритарный?), расширение системы воспи-
тания и образования на крымскотатарском
языке и, следовательно, расширение его
функционального пространства и др. Ре-
шение этих вопросов связано с совершен-
ствованием законодательных актов Авто-
номной Республики Крым и Украины, учи-
тывающих новые социальные реалии, с
расширением издательской базы на крым-
скотатарском языке, с открытием новых
школ и детских садов с крымскотатарским
языком обучения и воспитания, с подго-
товкой научных и преподавательских
кадров, в конечном счете – с достаточным
бюджетным финансированием всех пере-
численных акций.

Собственно лингвистический аспект
проблемы возрождения и развития
крымскотатарского языка предполагает
реализацию комплекса научных мер: на-
писание научных монографий, учебных
пособий разного типа, в том числе сло-
варей; сбор, фиксацию и обработку на
современных носителях сохранившихся
крымскотатарских говоров и наречий,
как основы литературного языка; коди-
фикацию и совершенствование норм ли-
тературного языка и др. И если для ре-
шения вопросов социально-политичес-
кого характера требуются значительный
период времени и большие материаль-
ные затраты, то для воплощения в жизнь
собственно лингвистических мер доста-
точно энтузиазма отдельных ученых и
малого объема финансирования. Имен-

Эмирова А.М., Ганиева Э.С., Сейдаметова Н.С. Къырымтатар тили тильшынас-
лыкъ терминлернинъ лугъаты (Словарь лингвистических терминов крымскотатарс-
кого языка). – Симферополь: Сонат, 2001. – 64 с.

но такого рода акцией явилась подготов-
ка и издание словаря лингвистических
терминов на крымскотатарском языке,
осуществленная под руководством и
при непосредственном участии докто-
ра филологических наук, профессора
А.М. Эмировой. “Къырымтатар тили
тильшынаслыкъ терминлернинъ лугъа-
ты” – первый словарь такого типа.

Изданный в 1941 г. “Тиль ве тиль
бильгиси терминлери лугъаты” (“Русско-
татарский терминологический словарь по
языку и языковедению”) В.И. Борковско-
го и А. Ислямова был переводным слова-
рем, в котором отсутствовали толкова-
ния терминов и иллюстративный мате-
риал. Русские термины передавались на
крымскотатарский язык путем заимство-
вания и калькирования: абзац – абзац,
агглютинация – агглютинация, активная
конструкция – актив конструкция, буду-
щее время – келеджек заман, восклица-
тельный знак – нида ишарети и т.п.

Рецензируемый словарь составлен
на базе “Словаря-справочника лингвис-
тических терминов” А.М. Эмировой
(Симферополь: Крымучпедгиз, 1995), в
котором, впервые в справочниках такого
типа, использованы примеры из крымско-
татарского языка. Концепция нового
словаря, однако, отличается от базово-
го: сокращен словник и соответственно
количество включенных в словарь тер-
минов; добавлен ряд новых словарных
статей, в которых описываются важные
явления и категории крымскотатарского
языка (тюркий тиллер, земаневий къы-
рымтатар тили, мулькиет категория-
сы и др.). Основной принцип построе-
ния словарной статьи – перевод на крым-
скотатарский язык текста соответствую-
щей статьи из словаря А.М. Эмировой и
его адаптация применительно к потреб-
ностям изучения, описания и препода-
вания крымскотатарского языка в сред-
ней и высшей школе.

Составители рецензируемого слова-

ИНТЕРЕСНЫЙ И НУЖНЫЙ СПРАВОЧНИК
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ря руководствовались такими принципа-
ми формирования лингвистической тер-
минологии, которые на данном этапе
развития крымскотатарского языка и
крымскотатарского языкознания являют-
ся наиболее оправданными: стабилизиро-
вать базовые термины, унифицировать
терминологию родственных или одно-
типных понятий на словообразователь-
ном уровне, отказаться от нежелательных
терминов-параллелизмов, избежать поли-
семии в терминологии. В соответствии с
этими принципами реестр словаря пред-
ставлен тремя типами терминов: 1) интер-
национализмами (артикуляция, сема, се-
мема, фонема, парадигма и т.д.); 2) упот-
ребительными крымскотатарскими тер-
минами (тамыр, ургъу, эджа и др.); 3)
кальками разного типа (зайыфлашма,
текрарланма, сес бильгиси и пр.). Терми-
ны  выбирались из различных словарей,
научной и учебной литературы (см. биб-
лиографию на с. 61–62.) Особую помощь
составителям словаря оказал сводный со-
поставительный перечень лингвистичес-
ких терминов русского и 17 тюркских
языков (турецкого, азербайджанского, уз-
бекского, татарского, башкирского, казах-
ского, кумыкского и др.), представленный
в словаре Türk Dünyası Gramer Terimleri
Kılavuzu (Ankara, 1997).

Заметно стремление составителей
словаря заменить, где это возможно, ин-
тернациональные (греческие и латинские
по происхождению) термины крымскота-
тарскими аналогами или кальками, часть
из которых уже получила признание в
разных изданиях: архаизм – эскирген сёз,
метафора – меджаз, аккомодация –
уюшма, ассимиляция – бенъзешме, гипе-
роним – умумий сёз, диэреза – сес тю-
шюви, омоним – аддаш сёз, синоним –
манадаш сёз и др. Однако составители
словаря проявляют в этом вопросе разум-
ную осторожность, предлагая одновре-
менно обе номинации: интернациона-
лизм – в скобках, с этимологической
справкой, а его крымскотатарский экви-
валент – в качестве вокабулы. В самом

же тексте словарной статьи оба термина
используются попеременно как парал-
лельные. Думается, на данном этапе раз-
вития и функционирования лексики
крымскотатарского языка такая термино-
логическая толерантность вполне логич-
на и оправданна.

Рецензируемый словарь, как первый
опыт такого рода, не лишен и некоторых
недочетов. Так, не совсем удачными пред-
ставляются отдельные кальки с русского
языка: предикативность – предикатив-
лик (почему не хаберлик?), семантичес-
кое поле – мана даиреси (лучше – мана
аланы), диссимиляция – бенъзешмезлик
(точнее – бенъзешмемезлик) и др. Неко-
торые обороты в тексте словарной ста-
тьи можно  было бы сократить за счет
семантического сжатия: ян-янаша тургъ-
ан сеслернинъ бенъзешмеси – якъын
бенъзешме, ян-янаша турмагъан сеслер-
нинъ бенъзешмеси – узакъ бенъзешме
(с.8) и др. Тексты отдельных словарных
статей нуждаются в уточнении и расши-
рении: в словарной статье “Сёз япылув
усуллары” не указано, к какому  способу
словообразования следует отнести дери-
вацию парных слов, повторов, составных
слов и т.д.

Указанные выше недочеты не снижа-
ют теоретической и практической ценно-
сти рецензируемого словаря. Более того,
его появление – знак того, что  крымско-
татарское языкознание набирает темпы в
своем развитии. Первый словарь-спра-
вочник лингвистических терминов на
крымскотатарском языке – это необходи-
мый инструментарий, способствующий
адекватному научному описанию языка,
его полноценному преподаванию в выс-
шей и средней школе.

Уверен, что авторы учтут замеча-
ния, расширят словник (особенно за
счет терминов, называющих специфи-
ческие понятия крымскотатарского син-
таксиса и фонетики) и в ближайшее
время подготовят новое издание столь
нужной книги.

Е.С. РЕГУШЕВСКИЙ,
профессор, заслуженный работник

народного образования Украины.
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Уже не раз траплялося, що українсь-
ка материкова культура опинялася в ек-
стремальній ситуації: гинули або зазна-
вали глухої ізоляції видатні діячі її, а ви-
будовані з великими зусиллями її інсти-
туції перетворювались на руїни. Так ви-
ходило майже завжди за доби нашого без-
державного існування. І доля українсько-
го сходознавства – красномовне свідчен-
ня того. Чомусь імперському центрові
було, сказати б, не до шмиги, що в Ук-
раїні на початку 1930-х років постала,
сформувавшись за якихось два перед тим
десятиліття, своя школа сходознавчої на-
уки. Мабуть, тому. що цілком спромогла-
ся б конкурувати з російською, яка роз-
вивалася не одне століття, і до того ж
підтримувана царською, а потім більшо-
вицькою державою.

Цікавлячись україністикою у кримсь-
ких татар, я зустрівся з іменем Османа
Акчокракли, що, будучи другом академі-
ка Агатангела Кримського, взяв участь у
Другому Всеукраїнському з’їзді схо-
дознавців (Харків, 1929), де виголосив до-
повідь про сенсаційну знахідку – дастан
поета 17 ст. Джанмухамеда “Тугайбей”.
Цю епічну поему обсягом у 2000 рядків
випадково знайшли під час етнографічної
експедиції в гірському, Богом забутому
селі Капсихор поблизу м. Судак у старо-
жила Аджі Алі ефенді. Понад два століття
цей твір, нікому не знаний, зберігався в
Капсихорі. Автор присвятив його популяр-
ному в народі полководцю Тугайбею, що
був призначений ханом Іслам-Гераєм го-
ловнокомандувачем кримської кінноти,
яка спільно з козацьким військом під про-
водом гетьмана Б. Хмельницького висту-
пила 1648 року у похід на королівську
Польщу, – тим самим успішно розпочала-
ся війна за визволення України з-під на-
ціонального гніту.

О. Акчокракли не обмежився допов-
іддю на згаданому сходознавчому з’їзді –

Ю.М. Кочубей. Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки України з народами
Близького і Середнього Сходу. 1917–1992.

Підручний бібліографічний покажчик – К., 1998. – 227с.

прочитав лекції про Джанмухамедову по-
ему в Харківському та Київському універ-
ситетах і  подав статтю до журналу
“Східний світ”. Тоді ж кабінет арабо-
іранської філології та тюркології Інсти-
туту сходознавства ВУАН заходився коло
наукового перекладу дастану “Тугайбей”
українською мовою. Ніхто й подумати не
міг, що через два-три роки журнал “при-
пинять” (не врятує його й ідеологічно до-
гідлива зміна логотипу зі “Східний світ”
на “Червоний Схід”), сам Інститут схо-
дознавства ВУАН через політичні цьку-
вання і повальні арешти його працівників
закриють, кабінет арабо-іранської філо-
логії та тюркології зліквідують, а пере-
клад – закінчений чи майже закінчений –
щезне без сліду. Довкіл лише руйнови-
ще, неначе нічого й не було. Здається, все.

Але українці, як відомо,  –  нація
упертюхів. То ж рано чи пізно знайдеть-
ся тихий подвижник, готовий розпочати

ОРІЄНТАЦІЯ – ВІД ОРІЄНТУ
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з нуля, а проте відбудувати, відродити
нагло втрачене. Таким убачається мені і
Юрій Миколайович Кочубей, учений-
арабіст і, донедавна, дипломат, що за-
повзявся зібрати й систематизувати
інформацію про культурні взаємозв’яз-
ки України з народами Близького і Се-
реднього Сходу від 1917-го по 1992 рік.
Працював не одне десятиліття і – на-
слідок: підручний бібліографічний по-
кажчик “Україна і Схід”, адресований
історикам, сходознавцям, літературознав-
цям, усім хто цікавиться культурними
контактами українців у XX сторіччі.

У передмові Юрій Кочубей пише:
“За роки колоніального поневолен-

ня України робилося багато, щоб не
було всеохоплюючої і диверсифікова-
ної української бібліографії .  Бо ж
бібліографія, має властивість “запам’ято-
вувати” й те, що потім зникає, знищене
або приречене на забуття... Прикладом
визначної ролі бібліографії може слу-
жити (беремо ближчий нам регіон) –
славетний “Фіхріст” ан-Надіма: він за-
фіксував серед величезного масиву
охопленої ним інформації багато творів
арабською мовою, які не дійшли до но-
віших часів. Таким чином сам покаж-
чик став свідченням високого рівня роз-
витку науки і літератури арабів. Подібне
можна сказати й про інші бібліографічні
зводи. Наприклад, єврейська бібліогра-
фія М. Штайншнайдера. То ж не див-
но, що за роки так званої радянської
влади бібліографічна робота в Україні
була занедбана, бо не відповідала інте-
ресам колонізаторів: вона, з одного
боку, свідчила б про стремління нації
до повноцінного інтелектуального роз-
витку, а з другого – волала б своєю мізе-
рією про ту кривду, яку їй свідомо чи-
нили”. Уявляю, скільки дослідникові
довелося перелопатити матеріалів ук-
раїнською, російською, іншими євро-
пейськими та східними мовами, коли
опрацьовував фонди Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадсько-
го в Києві, Бібліотеки Інституту східних
мов і цивілізацій у Парижі, Бібліотеки

Відділення ООН у Женеві та інших ве-
ликих книгозбірень... Адже його покаж-
чик містить понад три тисячі погрупо-
ваних за  тематичним принципом
бібліографічних позицій, відомості про
які визбирувались буквально по крихті.
Нічого не вдієш, бібліографія – то така
часопоглинальна і невдячна робота, яку
аж ніяк не виконаєш “зараз і за раз”
(читайте залапковане тут зворотньо – те
ж саме вийде).

Очевидячки, Юрій Кочубей підготує
й друге, доповнене видання підручного
покажчика “Україна і Схід”, бо для чого
ж у передмові завважує, що нині “зроб-
лено спробу зафіксувати друковані ма-
теріали” та що “деякі розділи розробле-
но глибше, деякі тільки намічено: нп.
Класична спадщина тюркомовних на-
родів?” Як на мене, це обіцянка продов-
жити роботу.

Оскільки мої зацікавлення стосують-
ся отих “тільки намічених” розділів, то
про них кілька міркувань.

Мені, звичайно, прикро, що в покаж-
чику відсутня будь-яка інформація про
зустрічі культур України й Азербайджа-
ну, хоча якби Юрій Миколайович звер-
нувся до наших нечисленних тлумачів-
тюркологів В. Ціпка, А. Чердаклі, Г. Ха-
лимоненка, Л. Маковецької й автора цих
рядків, то відомості для створення відпо-
відного розділу отримав би. А так – ви-
ходить, що видатні поети, які народились
і жили в Азербайджані, зокрема Хагані,
Мехсеті-хатун Ґянджеві та Нізамі, нале-
жать виключно до перської літератури.
Так, вони писали шляхетною перською
мовою, а не “пастушою” азербайджансь-
кою, і їхній вплив на красне письменство
Ірану величезний, проте на батьківщині
вони теж у пошанівку: їх небезпідставно
вважають класиками рідної літератури,
точнісінько як ми – середньовічних баро-
кових поетів України, дарма, що ті кори-
стувалися латиною або польською мо-
вою, тільки не “мужичою” українською.

Азербайджан у покажчику “Україна
і Схід” необхідно репрезентувати ще й
тому, що в цій закавказькій країні наша
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культура завжди мала достатньо друзів:
у дорадянському Баку функціонувало ук-
раїнське товариство “Просвіта”, і не за-
вадило б виступи його членів у тодішній
(принаймні, російськомовній) пресі вве-
сти до нашої бібліографії. Та й те неаби-
що важить, що в Баку побачили світ дві
наукові монографії, присвячені азербай-
джансько-українським літературним і
культурним зв’язкам, – Аббаса Абдулли
Аджалоглу та Вагіфа Арзуманли. Якщо
перша охоплює період з 1841 по 1941 рік,
то друга – час пізніший, аж до кінця 1970-х.
У жодній іншій країні тюркського світу
подібних досліджень немає.

Досить повно віддзеркалено в покаж-
чику Юрія Кочубея літературно-куль-
турні й інші взаємини з державою, з якою
“нас єднає Чорне море” (Н. Хікмет). У
розділах “Переклади з турецької мови”,
“Турецьке літературознавство” та
підрозділах “Роксолана” й “Лист запо-
рожців султанові” зосереджено майже
півтораста позицій. А ще ж близько двад-
цяти – з підзаголовками “Культурні зв’яз-
ки XX ст.” і “Схід у творах українських
письменників”.

Хотілось би, щоб згаданий в індексі
імен Кость Котко, автор книжки “Сон-
це поза мінаретами” (15 оповідань з
життя сучасної Туреччини. Видання
Книгоспілки. 1928) постав і під своїм
правдивим іменем, бо це, якщо мене па-
м’ять не зраджує, псевдонім Миколи
Любченка.

Гарне враження справляє також
розділ, що задокументував інформацію
про стосунки двох корінних народів
нашої держави: “Українсько-кримсько-
татарські культурні зв’язки”. Безпереч-
но, що в разі перевидання бібліодовід-
ника Юрія Кочубея згаданий розділ
розростеться, оскільки останнім часом
у Києві стараннями Головної спеціалі-
зованої редакції літератури мовами на-
ціональних меншин України вийшла
низка соціально-політичних, науково-
популярних та двомовних літературно-
художніх видань, покликаних сприяти
інтеграції кримських татар у сучасне

українське суспільство та взаємопіз-
нанню двох націй. У Сімферополі таку
ж мету поставило собі видавництво Ва-
лерія Басирова “Доля”, де видрукува-
но білінгвою “Далекий і  близький
Шевченко” (малий “Кобзар”), двотом-
ник Лесі Українки та інше.

Пошириться цей розділ і за рахунок
нині пропущених відомостей. Ось лише
чотири позиції, які вочевидь необхідно
ввести:

Лятиф-заде А .  Короткий огляд
кримськотатарської літератури, 1905–
1917 роки // Червоний шлях, 1927, № II.

Іранцев Н. (Назарян-Іранцев Г.?).
Літературний Крим // Літературна газе-
та, 1928, 21 червня.

Якуб Кемаль. Арабський суфійський
рукопис ХШ ст.   / /  Студі ї  з Криму.
К.,1930.

Чобан-заде Б. Крымскотатарская ли-
тература новейшего периода. (Критичес-
кие этюды) // Известия восточного фа-
культета Азербайджанского государ-
ственного университета, 1929, Т. 4.

Напевне, дещо дотичне до літерату-
ри та культури знайдеться й у виданому
1997 р. Книжковою палатою України
бібліографічному покажчику “Татари в
Україні”.

Насамкінець  поділюся одним
міркуванням... Напевне, Юрій Мико-
лайович Кочубей, працюючи над своїм
бібліографічним зводом “Україна і
Схід”, прагнув укласти, передовсім, ко-
рисний довідковий посібник. Тому й оз-
начив його як підручний, як такий, що
повинен бути під рукою будь-якого за-
цікавленого користувача – шкільного
вчителя, студента, аспіранта, вченого-
орієнталіста або ж дипломата в країні
Близького і Середнього Сходу. Одначе
вага покажчика незмірне більша, поза-
як він має, окрім суто практичного, ще
й неабияке науково-пізнавальне та істо-
рико-меморіальне значення. Як на мене,
то на теренах, де змагаються навпере-
ваги мить і вічність, покажчик Ю. Ко-
чубея потенційно тягне  на таке ж зна-
кове поняття в українській культурі, як,
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скажімо, Словник Грінченка. це, влас-
не, крок до мрії – назвімо її СЕУ, “Схо-
дознавча Енциклопедія України”. Бо які
б ми геополітичні орієнтири не обира-
ли – Європа, Євразія, Америка – треба

БІБЛІОГРАФІЯ Ю.М. КОЧУБЕЯ,
(1994–2002)

завжди пам’ятати: поняття орієнтації
пов’язувалося з Орієнтом.

Микола МІРОШНИЧЕНКО,
поет, перекладач з азербайджансь-

кої, турецької та кримськотатарської
літератур.

1994
Жизнь, отданная за правду (Памяти Анатолия (помилково з вини редакції) Марченко)

// Восточный экспресс (Баку). – № 1, – С. 63–64.
Les contes des Mille et une nuits et littérature ukrainienne // Cahiers d’ Etudes maghrebines

(Köln). – № 6. 7. – Р. 242–246.
La philosophie de l’ Ouest et de l’ Est dans l’ Académie Kiev-Mohyléana // The Introduction

of Arabic Philosophy into Europe. – Leiden, 1994. – Р.131–135.

1995
Бессмертие народа // Полканов А.И. Крымские караимы. – Париж. – С. І–IV.
Les éléments orientaux dans la culture et dans la vie quotidienne des Cosaques ukrainiens

// Les Cosaques de l’Ukraine. – Paris, 1995. – Р. 118–124.
Кувейтська література // УЛЕ. – Т. 3. –С. 83.
Ліванська література // УЛЕ. –Т. 3. – С. 184–185.
Мааррі, Абу ль-Алла // УЛЕ. –Т. 3. – С. 250.
Мавританська література // УЛЕ. –Т. 3. – С. 250–251.
Мальтійська література // УЛЕ. –Т. 3. – С. 281.
Марокканська література // УЛЕ. –Т. 3.–С. 299–300.
Махфуз, Нагіб // УЛЕ. –Т. 3. – С. 321.
Міна, Ханна // УЛЕ. – Т. 3. – С. 376.

1996
Бессмертие народа // Крымские караимы. Крымкарайлар (Евпатория), декабрь.
Міжнародний резонанс наукової діяльності А.П. Ковалівського // Східний світ. – 1995.

– № 2; 1996. – № 1. – С. 168–170.
До специфіки українського орієнталізму // Східний світ. – 1996. – № 2 (8). – С. 134–139.

1997
Вместо введення // Полканов Ю.А. Караи-крымские караимы-тюрки. – Симферополь.

– С. 9–10 (є англ. переклад).
La vie et les oeuvres du Métropolite Pierre. Mohyla // Pierre Mohyla. Actes du Colloque

Consacré au 4-mе centenaire de sa naissance. UNESCO, Paris, le 5 nov. 1996. – Paris. – Р.
23–29. (Це ж укр. мовою в ж. “Патріярхат”( Н.Й.) 1997, рік XXX, № 3, – С. 8–11.

Присутній “відсутній” А. Кримський. Наукова діяльність А.Ю. Кримського в 30-ті
роки // Східний світ. – 1997. – № 1–2, – С. 146–152.

1998
Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і Середнього

Сходу. 1917–1992: Підручний бібліографічний покажчик. – К. – 227 с.
Тауфік Гаврилович Кезма // Близькосхідний кур’єр. – № 2. – С. 37–40 (разом з

Л.В. Матвєєвою).
Література Кувейту на шляху розвитку // Близькосхідний кур’єр. – № 2. – С. 47–48.
Другі сходознавчі читання А. Кримського // Літ. Україна, 25 червня.
Очередное заседание семинара востоковедов // Кырым, 31 жовтня.
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Розмаїття життя на крилах фантазії (фрагменти) // Матеріали до вивчення літератур
зарубіжного Сходу: Хрестоматія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський
університет”. – С. 452–463.
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Важко переоцінити особливості й пе-
реваги географічного, геополітичного та
геостратегічного розташування України в
Причорномор’ї, її досить жваві та різнобічні
відносини протягом століть з народами цьо-
го регіону. Попри війни та будь-які інші кон-
флікти у стосунках прибережних країн,
врешті решт, завжди перемагали розум і
реалізм, перемагала миротворча тенденція.
Поступово прогресувало глибоке й чітке
усвідомлення того, що Причорномор’я зу-
силлями його народів у перспективі має пе-
ретворитися на оазу тривалого миру, плідно-
го, рівноправного, взаємовигідного партнер-
ства і співробітництва.

І в цьому контексті взаємини України
з Туреччиною, найвпливовішою тоді дер-
жавою регіону, – яскраве тому підтверд-
ження. Симптоматично, що один із фунда-
торів Запорізької Січі Дмитро Байда-Виш-
невецький у середині XVI ст., за словами
найвидатнішого українського історика ака-
деміка М.С. Грушевського, “шукав порозу-
міння у Туреччини, сам їздив туди, мабуть,
шукаючи способу, щоб Туреччина прийня-
ла його під свою зверхність”.1

Зі свого боку загальновизнаний лідер
Визвольної боротьби українського народу
1648–1654 рр., великий гетьман України
Богдан Хмельницький здійснював успішний
зовнішньополітичний курс щодо Османсь-
кої імперії. Ще на початку Визвольної війни
девізом своєї східної політики він проголо-
сив: “Шаблі на турків і татар не підійму”. І
в зв’язку з цим стануть зрозумілими досить
конструктивні українсько-турецькі перего-
вори кінця 40-х років XVII ст. Стамбул
відвідав (вересень 1648 р.) повноважний
представник гетьманської адміністрації пол-
ковник Філон Джалалій. У відповідь візит до
Переяслава (лютий 1649 р.) зробив султансь-
кий емісар Осман-ага. В результаті зазначе-
них контактів з’явилася угода, за умовами
якої купці з України отримували право
вільно пересуватися турецькими територі-
альними водами. Розуміючи нагальну потре-
бу у підтриманні добросусідських відносин
з османською Туреччиною, Б. Хмельниць-
кий не виключав можливості укладання з
нею військового союзу 2 .

Унікальна орієнталістична монографія про міжнародні відносини у Північному При-
чорномор’ї (середина XVII ст.)

Ф.Ґ. Туранли. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела. –
Київ: – 2000. – 312 с.

Водночас гетьман виступив з новою
важливою ініціативою у сфері міжнарод-
них відносин, а саме: щодо необхідності
нормалізації стосунків України з Кримом
на взаємовигідних умовах, об’єднавши при
цьому спільні зусилля проти претензій то-
дішньої Польщі на гегемонію в регіоні 3 .

Райдужні надії на співпрацю з ос-
манською Туреччиною покладав гетьман
Правобережної України Петро Дорошенко
(1665–1676 рр.), що розглядав султана як
свого стратегічного союзника у проти-
борстві з Варшавою. У 1669 р. він дійшов
згоди з офіційним Стамбулом щодо “покро-
вительства” останнього над Правобереж-
ною Україною . 4

Свого часу територія Туреччини пере-
творилася на політичний притулок для тих
запорожців, які з тих або інших міркувань
підтримали гетьмана Івана Мазепу та зму-
шені були емігрувати з України внаслідок
Полтавської битви (червень 1709 р.) 5 .

У зв’язку із зруйнуванням Катериною
II Запорозької Січі (1775 р.) частина украї-
нських козаків з дозволу султана Абдул-
Гаміда І переселилась до території ос-
манської Туреччини в районі Сілістри (су-
часна Болгарія), заснувавши там Заду-
найську Січ. З боку султанської адмініст-
рації козакам було надано право обирати
своїх кошових отаманів, які прирівнювали-
ся за рангом до двобунчужних пашів 6 .
Титул надто високий. Для порівняння, ве-
ликий візирь, тобто прем’єр-міністр, був
трибунчужним пашею. Султанський уряд
сподівався навіть використати запорожців
як ефективну силу у прагненні зберегти те-
риторіальну цілісність Османської імперії,
зокрема, проти сепаратистських дій само-
званого правителя тодішніх турецьких
провінцій – Епіру, Мореї та Південної Ал-
банії Алі-паші Янінського, проти заколот-
ницьких виступів яничар, спрямованих на
усунення (1808 р.) ініціатора реформ у Ту-
реччині – великого візиря Мустафи-паші
Байрактара 7 .

І те, що у взаєминах України і Туреч-
чини протягом ХVІ–ХVІП ст. переважала
досить стабільна тенденція їх всебічного
зближення і партнерства, переконливо

Рецензії



168 Східний світ №2 2002

свідчили й доповіді відомих українських
сходознавців Ярослава Дашкевича і Юрія
Кочубея, виголошені на пленарному засі-
данні Міжнародної наукової конференції,
присвяченої 10-й річниці відновлення ук-
раїнсько-турецьких дипломатичних взає-
мин (Київ, 14–15 травня 2002 р.) Зазначені
доповіді, заголовки яких відповідно: “Ту-
рецька орієнтація ХVІ–ХVІІІ ст. в Україні”
і “Чорноморська орієнтація” – геополітич-
на доктрина: історія та сучасність”, містять
цікаві й повчальні дані та оригінальні вис-
новки й узагальнення.

До речі, у турецьких національних ар-
хівах зберігаються султанські фірмани
(укази) про затвердження обраних украї-
нськими козаками своїх кошових отаманів,
так само, як і інших представників козаць-
кої ієрархії, а саме: кошових осаулів та ку-
рінних отаманів 8 . Заради справедливості
слід сказати, що й досі питання про мож-
ливість для дослідників з України працю-
вати у турецьких національних архівах за-
лишається практично не вирішеним, хоча
інтерес до них надзвичайно великий.

Ще в листопаді 1929 р. директор Тюр-
кологічного Інституту та декан історико-філо-
логічного факультету Стамбульського універ-
ситету професор Фуад Кепрюлю-заде, пере-
буваючи в Харкові на II з’їзді Всеукраїнської
наукової асоціації сходознавства (ВУНАС), у
своєму виступі зазначив, що в архівах та
бібліотеках Туреччини зберігається значна
кількість документів і матеріалів, стосовно
історії України ХVІ–ХVІII ст. 9 . Тому не ви-
падково Правління ВУНАС розглядало на
своїх наступних засіданнях питання про ар-
хеографічну експедицію до Туреччини. Була
навіть затверджена робоча група, до складу
якої увійшов відомий арабіст й тюрколог
Андрій Петрович Ковалевський 1 0. Проте
сталінські репресії, які винищили золотий
фонд української науки й культури, у тому
числі й орієнталістики, надовго зняли з по-
рядку денного будь-яке відвідання турецьких
архівів вченими з України. Однак українці
все-таки працювали, і при цьому досить ус-
пішно, в Турецьких національних архівах.Це,
насамперед, вельмишановні і добре знайомі
нам Омелян Йосипович Пріцак та Віктор Ос-
тапчук. Честь і хвала їм!

Отже, виникає цілком слушне запитан-
ня: а в яких саме турецьких архівосхови-
щах і бібліотеках продовжують залишати-
ся на становищі цілинних, або майже

цілинних, корпуси українських матеріалів,
що нині так необхідні для всебічного
висвітлення різноманітних аспектів вітчиз-
няної історії та міжнародних відносин ре-
гіону Причорномор’я?

Навіть на підставі орієнтовних даних
(точні дані можна отримати лише після оз-
найомлення з відповідними путівниками та
каталогами), зазначені матеріали, швидше
за все, зосереджені в Архіві при Музеї ко-
лишнього султанського палацу “Topkapı
Sarayı” з його численними фондами канце-
лярії великого візиря та інших органів уп-
равління Османської імперії, зокрема
військового міністерства. Крім того у бібліо-
теці султана Ахмеда III при “Topkapı Sarayı”,
репрезентована чимала кількість рукопис-
них фондів з особистих колекцій султанів
та вищих сановників османської державної
адміністрації. Винятковий інтерес стано-
вить також бібліотека при мечеті славетно-
го турецького султана Сулеймана І Кануні
(“Сулейманіє”). Ця бібліотека є основним
осередком зберігання рукописних колекцій,
що належали султанам, їхнім дружинам,
спадкоємним принцам, найвищим духовним
особам, а також ученим. Найважливіші ма-
теріали, які відображають діяльність “Ве-
ликого Дивану” та “Високої Порти” (уряду)
містить Архів Ради Міністрів Туреччини в
Анкарі. А Національна бібліотека країни та
бібліотека Турецького історичного товари-
ства (“Türk Tarih Kurumu”) нараховують у
своїх фондах силу-силенну різноманітних
публікацій та рукописів минулих століть1 1.

Штучні перешкоди як політичного, так і
бюрократичного характеру з боку колишньої
влади з виявлення та систематичної розробки
матеріалів української історії з турецьких
архівів були повністю усунені після проголо-
шення незалежності України 24 серпня 1991 р.
І вже через два місяці, тобто наприкінці жовт-
ня того ж року, на Міжнародній орієнталі-
стичній конференції “Україна і Османська
імперія ХV–ХVIII ст. Проблеми джерелознав-
ства та історіографії”, організованій у Києві
за ініціативи директора Інституту сходознав-
ства АН України академіка О.Й. Пріцака, вис-
ловлене бажання українських вчених працю-
вати в архівах Туреччини було дуже схвально
сприйняте представницькою делегацією ту-
рецьких колег. Більш того, турецькі вчені по-
ширювали серед учасників конференції зат-
верджені ще 18 вересня1989 р.“Офіційні Пра-
вила, що регулюють проведення досліджень
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у державних архівах Турецької Республіки для
приватних осіб та установ турецького та іно-
земного походження” 1 2.

І хоча з того часу минуло майже 11 років,
однак, на превеликий жаль, занадто мало ще
зроблено для розв’язання цієї гострої пробле-
ми. Українські туркологи (історики, філо-
логи, мовознавці), які вже достатньо підго-
товлені і можуть працювати в турецьких ар-
хівах, досі “чекають свого часу”. Очевид-
но, не дали ще свого “дозволу” їх “Ве-
личність” кошти. А тим часом продовжу-
ють виходити з друку нові видання “Історії
України”, монографічні та журнальні дос-
лідження з цієї тематики й міжнародних
відносин ХVІ–ХVІІІ ст. без залучення ту-
рецьких архівних джерел.

У цих умовах в українській історіографії
відбулася, безперечно, неординарна подія.
Молодий український історик-орієнталіст
Ферхад Туранли під час навчання в аспіран-
турі Прикарпатського університету ім. Васи-
ля Стефаника, стажувався в докторантурі істо-
рико-філологічного факультету Стамбульсь-
кого Міжнародного університету (1993–
1996 рр.), де досліджував і захистив дисер-
тацію за спеціальністю “Всесвітня історія”.
Дисертація присвячена міжнародним відно-
синам у Північному Причорномор’ї (середи-
на XVII ст.), учасниками яких були Україна,
османська Туреччина, Кримське ханство,
Польща, Росія та Молдова. Праця базується
на унікальних турецьких історичних доку-
ментах з Архіву Музею палацу Топкапи та
бібліотеки рідкісних видань ім. Сулеймана І
Кануні Стамбульського університету.

Великою заслугою автора рецензованої
монографії є, насамперед, переклад зазна-
чених історичних джерел на українську
мову. Причому, слід підкреслити, що йому
довелося практично двічі перекладати на ук-
раїнську мову: спочатку з первісного тек-
сту – оригіналу творів кримських істориків
ХVІІ–ХVІІІ ст. Гаджі Мегмеда Сена’ї та
Галіма Гірая Султана, написаних османсь-
ко-турецькою мовою (арабська в’язь) та
вдруге, коли перекладати довелося з тексту
на ново-турецькій мові, побудованій, як
відомо, на латинському алфавіті. Доречі, у
монографії як додаток вміщені факсіміле і
транслітерація вказаних текстів латиницею.

Високий професіональний рівень,
скрупульозність і ретельність Ферхада Ту-
ранли як історика-дослідника та перекла-
дача незаперечні. Про це переконливо

свідчать як досконале вивчення й усвідом-
лення вказаних літописних творів, так і про-
демонстровані ним безперечні лінгвістичні
здібності при здійсненні перекладу та ко-
ментування українською мовою.

Привертає увагу така обставина. Комен-
тарі Ф. Туранли до зазначених творів, так
само як і інші його міркування щодо їх конк-
ретних положень та фрагментів, є настільки
докладними й багатогранними, що за своїм
обсягом вони помітно перевищують увесь
літописний текст. Наприклад, обсяг літопи-
су М. Сена’ї у перекладі українською мовою
становить 41,5 с. (у монографії див. с. 37–78),
а обсяг окремого розділу з коментарями до
нього дорівнює 61 с. (у монографії: с. 79–140).
Що ж до історіографічного твору Г. Султа-
на, то для порівняння дані відповідно: 5 с. та
7 с. Як зазначає автор цієї монографії:
“Здійснено філологічно правильний пере-
клад українською мовою з науковими ко-
ментарями і транслітерацією вищезазначе-
них історико-літературних документів. Ко-
ментарі до всіх параграфів супроводжують-
ся тлумаченнями термінів: історичних, релі-
гійних, філософських, літературних, а також
географічних назв – українською мовою”
(с. 12).

Аналізу змісту власне літописних дже-
рел передує ґрунтовна передмова із чітким
визначенням предмета й методологічної ос-
нови дослідження, її хронологічних рамок та
наукової новизни праці, що розглядається.

Безперечну дослідницьку та пізнаваль-
ну цінність мають авторські пояснення
жанру “векаїнаме”. “Надзвичайно важли-
ве значення для усвідомлення османсько-
українських стосунків, – говориться в мо-
нографії, – мають історичні документи, які
в Туреччині мали назву векаїнаме... В цих
джерелах можна знайти чимало не лише
цікавих інформативних матеріалів, а й уза-
гальнюючих думок та поглядів істориків
османської доби щодо політичних, а іноді й
культурних подій в Україні XVII століття”,
(с. 9–10). Слід також зазначити, що в спеціаль-
ному розділі цієї праці під заголовком
“Тюркське літописання як джерело вивчен-
ня Історії України” якраз і розглядається
історія виникнення й розвитку жанру “ве-
каїнаме”, особливості його поширення в
Османській імперії тощо.

Що ж до докладної характеристики на-
ведених зразків турецького літописання
(творів М. Сена’ї та Г. Султана), то науковий
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інтерес до них є цілком обґрунтованим. У цих
творах змальована досить складна, супереч-
лива і водночас мало відома картина міждер-
жавних відносин, яка існувала у Причорно-
мор’ї в середині XVII ст. Отже, цінною ри-
сою в монографії, на наш погляд, є висунен-
ня автором на перший план Кримського фак-
тору. Таке переосмислення без сумніву є
цілком мотивованим. І хоча Кримське хан-
ство протягом трьох століть з 1475 р. до
21 липня 1774 р. (час укладення між Туреч-
чиною і Росією Кючюк-Кайнарджийського
мирного договору) перебувало під протекто-
ратом Османської імперії, а турецький сул-
тан підтверджував спеціальним указом сход-
ження на ханський престол чергового
Кримського монарха, роль і значення тодіш-
нього офіційного Бахчесараю уміжнародних
відносинах регіону були набагато вагоміші,
ніж його номінальний статус.

Саме до такого висновку свого часу і
прийшов Богдан Хмельницький, коли розпо-
чинав Визвольну війну українського народу
проти шляхетської Польщі, маючи гостру по-
требу при цьому в дипломатичних й військо-
вих союзниках в особі інших сусідніх дер-
жав. І першою з таких держав, до якої звер-
нувся  Б. Хмельницький по допомогу, був
Крим хана Іслам Гірая  III (роки правління:
1644–1654). Він був, за словами літописця
Г. Султана, “особою героїчною, високоповаж-
ною і вольовою. Куди б не вирушав з армією...,
звідусіль повертався з перемогою. Завдяки
його сміливості та старанності скарбниця
Кримської країни поповнювалася золотом та
іншими коштовними речами” (с. 144). І в га-
лузі міжнародних відносин, за визначенням
Ф. Туранли, “час правління Іслам Гірая  IIIє
дуже важливим періодом для України, Польщі
та Москви з точки зору політичних інтересів
Істанбула на півночі Чорного моря” (с. 107).

Як зазначається у літописному творі 
М. Сена’ї, “Історія хана Іслам Гірая III” у пе-
рекладі українською мовою Ферхадом 
Туран-ли, “...Хмельницький, будучи 
сміливим та безстрашним богатирем, ... 
прибув до хана І.Г. ІІІ (Іслам Гірая  
III.).Потім попросив до-помоги для війни 
проти поляків. Його посли в Багчесараї 
виказали свою лояльність. Також повідомили 
про свою неспромогу [про-тистояти 
противникові] та скаржилися на гніт... 
Враховуючи важке становище гетьма-на 
Хмельницького, було вирішено надати йому 
всебічну підтримку” (с. 48). Далі у літописі 
наводяться   слова    Іслам   Гірая III   про  го-

товність Кримського ханства захистити всіх
“Хто прихиляється до Високого Порогу на-
шого каганату... якщо навіть вони й христия-
ни...” Ось чому звелів хан “негайно послати
на допомогу Б. Хмельницькому татарських
воїнів та славетних командирів”, (с.  48).У
тому ж літописному документі докладно роз-
повідається про успішні бойові дії запорозь-
ких козаків і татарського війська проти ка-
ральних походів польської армії, які завер-
шилися нищівним розгромом останньої під
Жовтими Водами та Корсунем (кінець
квітня – початок червня 1648 р.) та в інших
битвах. У літописі справедливо відзначаєть-
ся вагомий внесок у досягнення славетних
перемог запорозьких козаків, цих справжніх
лицарів звитяги, які були не лише майстра-
ми екстра-класу військової справи, а й людь-
ми, щиро відданими союзницькому обов’яз-
ку. “Козаки гетьмана Б. Хмельницького про-
вели такий блискучий бій, виявили такий ге-
роїзм, що описати це неможливо” (с.  55, 65).

Отже, як підкреслює Ферхад Туранли,
українсько-кримський союзний договір се-
редини XVII ст. “був важливою політичною
подією насамперед для успішного ведення
національно-визвольної боротьби під про-
водом Б. Хмельницького, а також був вигід-
ним для Кримської сторони для розв’язан-
ня економічних та політичних проблем”
(с. 107). Безперечний інтерес викликає й
інший ключовий висновок автора моно-
графії про те, що тодішня протурецька орі-
єнтація Богдана Хмельницького “не вигля-
дала якимось незрозумілим проявом. На-
міри його щодо союзу з Османською дер-
жавою (тим більше після краху сподівань
гетьмана на мирне вирішення конфлікту з
Річчю Посполитою, після розчарування в
угоді з Московією) були ... логічні та відпо-
відали тенденціям, які проявилися в украї-
нському суспільстві з кінця XVI ст.” (с. 157).

Позитивною рисою рецензованої
праці є її високий ступінь аргументова-
ності. Адже, найважливіші факти, про які
повідомляють М. Сена’ї та Г. Султан, пе-
ревіряються та підкріплюються суттєви-
ми відповідними українськими і захід-
ноєвропейськими джерелами, до яких,
зокрема, належать широко відомі літопи-
си С. Величка, Григорія Граб’янки, Само-
видця, “Опис України” Г.Л. де Боплана,
“Історія війни козаків проти Польщі” П. -
Шевальє тощо. Інша справа, що події, про
які йдеться у запропонованих читачеві
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літописних творах, обмежені в основному
двома–трьома роками, а саме: 1648–1650 рр.,
коли Визвольна війна українського народу
під проводом Б. Хмельницького лише наби-
рала силу. Ось чому події, пов’язані з її на-
ступними етапами, залишились у літописах,
так само, як і в монографії, поза увагою, тоб-
то, “за кадром”.

Це солідне видання. Монографія крім,
необхідних посилань під текстом, містить
у спеціальних додатках перелік викорис-
таних джерел та літератури, рідкісні ілю-
страції, історико-географічні мапи, таб-
лиці про роки правління всіх кримських
ханів та генеологічну схему роду Чингі-
зидів, а також авторське резюме українсь-
кою, турецькою і англійською мовами. Об-
кладинка книги прикрашена східними ор-

наментами, а на її сторінках вміщені по-
дяки Інституту Української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевсько-
го НАН України та автора – Ф. Туранли
Посольству Туреччини в Києві за надану
можливість видання цієї монографії.

Щодо побажань авторові, то вони, на-
самперед, такі: опублікувати свою книгу
також у Туреччині та продовжувати пере-
клад на українську мову дорогоцінних ма-
теріалів з історії України, які зберігаються
в турецьких архівах.

Рецензоване дослідження, автором яко-
го є Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу, –
справжній феномен в українській істо-
ріографії. Воно є також відчутним внеском
у розвиток вітчизняної орієнталістики.
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З ПОЕЗІЇ
ХАНСЬКОЇ  ДОБИ

М.М. Мірошниченко

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ

Кримське ханство, що в першій поло-
вині ХV ст. внаслідок розпадання Золотої
орди виникло як автономне державне ут-
ворення на території півострова Крим, не-
можливо уявити без Гераїв. Ідеться про
династичну назву, похідну від назви неве-
ликого, але войовничого племені, котре
виплекало не одного золотоординського
полководця й не одного ашика (поета
бардівського штибу). Очевидно, ще в
докримські часи ашики гераїв вироби-
ли оригінальну поетичну форму, яка на-
була поширення в деяких інших тюрксь-
ких племенах, – інакше чим можна пояс-
нити, що в сьогоднішньому Азербайджані
у так званій “усній літературі” існує жанр
під іменем “герайли” (восьмискладові
рядки вірша пов’язуються в катрени за
наступною схемою римування:

АБВБ, ГГГБ. ДДДБ і т. д./?
Осівши в Криму, гераї стали тим

субетнічним ферментом, який зіграв вирі-
шальну роль у націо- та державотворенні.
Близько 50 ханів династії Гераїв упродовж
трьох століть сходило на кримський престіл:
хто – раз, а хто – двічі, тричі і, навіть, чоти-
ри рази, як це трапилося у випадку Селіма
Герая Першого... Показово, що тридцять
представників цієї правлячої династії, тоб-
то більша половина ханів, відомі також як
діячі культури – поети, письменники, істо-
рики.

Маю враження, що хан Менглі Герай
Перший, який правив Кримом 44 роки і при
цьому знаходив час на віршування, чимось
нагадує києворуського Великого князя
Ярослава Мудрого... Саме він, Менглі Пер-
ший, став фактичним будівничим Кримсь-
кої держави. Це за його указом у передмісті
Бахчисараю 1500 року було відкрито Зин-
джирли медресе, вищий мусульманський
навчальний заклад, чия назва в буквально-
му тлумаченні означає “Медресе з ланцю-
гом”: річ у тім, що за хановим розпоряджен-
ням на одвірках закріпили масивного лан-
цюга, щоб кожен, хто входитиме до медре-

се, хоч би це був і правитель, схилився в ми-
мовільному поклоні і тим віддав шану хра-
му знань.

Майже двадцять літ керував Кримсь-
ким ханством Бора Ґазі Герай Другий,
пречудовий поет. що творчим прізвищем
обрав собі наймення Газайї. До наших
днів дійшло близько 60 його газелей та
дві невеликі поеми. Цей непересічний
хан досконало знав арабську, тож віршу-
вав і нею. Був неабияким музикою, збе-
реглося понад  70 його пісенних та
інструментальних творів, головним чи-
ном для танбура (різновид нашого тор-
бана). Деякі пісні Бора Ґазі Герая стали
воістину народними і не втратили попу-
лярності досьогодні.

З тієї ж династії і хан Менглі Другий,
який двічі посідав престіл (1724–1730 та
1737–1739) і теж не цурався поетичного
слова. Проте часи такі вже настали – ма-
лосприятливі для занять літературою...

Менглі Другий був сином Ельхадж-
Селіма Герая, що відбив спробу вторгнен-
ня на півострів російських військ, очолю-
ваних князем Голіциним. По якомусь періоді
відносного затишшя Росія знов і знов
збройно зазіхала на Крим. 1737 року ханові
Менглі Другому випало воювати проти її
військ, керованих Мініхом, який роком ра-
ніше, за хана Фатиха Герая, вже вторгався
в Крим, зруйнував кілька міст і спалив
ханську бібліотеку – димом пішли старо-
винні манускрипти, поетичні дивани серед-
ньовічних майстрів художнього слова, а
також книги, привезені з Високої Порти, з
імператорської бібліотеки Стамбула.

Хан Менглі Другий вижене загарб-
ників за Перекоп, збереже державу. Лиш
через сорок з гаком років, 1783-го, Росії
вдасться анексія Криму.

Дещо осібно у класичній кримськота-
тарській поезії ханської доби виглядають
двоє суфіїв, батько й син... Йдеться про
Афіфеддіна Абдуллу Афіфія, золотоор-
динського любомудра, який всередині
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ГЕРАЙ ХАН МЕНГЛІ ПЕРШИЙ
(1445–1514)

ГИТА
Любове, не питай мене,
                              яким я за разлуки став, –
В очах сльозиння, в серці жар,
                         а на вустах зітхання й крик.

Я в кліть зіниць із пруттям вій
                      всадив крилатого. Той птах –
Про тебе мрія потайна,
                         що замкнута, либонь, навік.

Став Хан Менглі володарем
                         держави муки і страждань –
При владі й золоті себе
                           він на приниження прирік.

СЕЇД МУСА КЕФЕВІЙ
 (1583–1644)

ЧОТИРИВІРШ
Падишахові світу – хвала і честь,
Він од всякого явища – вище єсть,
Бо в творіння, які без руху,
Вклав надію на дію духу.

АФІФЕДДІН АБДУЛЛА АФІФІЙ
(?–1640)

БУДЕ
(газель)

Утиску й туску з люблянкою – буде,
Втім, це душі забавлянкою буде.

ХV ст. приїхав до Криму жити, був кадієм
(суддею) в містах Судак, Мангуп. Кафа,
згодом одержав призначення на посаду ка-
финського муфтія, а після відставки пере-
брався до недалечкого від Кафи сільця
Сеїд-Елі, де заснував дервішський приту-
лок, узявши на себе обов’язки духовного
керівника-шейха. А також ідеться про його
сина Абдуль-Азіза Іззія. До речі, ставлен-
ням до побуту й житейських обставин Іззій
вельми нагадує нашого Григорія Савовича
Сковороду. Все життя дервішував, з осо-
бистого майна мав лишень овечу шкуру, си-
дячи на якій віддавався доброчесним роз-

мислам, медитував і писав містичні, спов-
нені любові до Бога вірші. Як і належить
правдивим суфіям, Афіфеддін Абдула
Афіфій та Абдуль-Азіз Іззій прагнули зрек-
тися матеріального “я”, злитися з Усе-
вишнім, з Божественною істиною.

Глибока змістовність і художня ви-
разність кримськотатарської поезії ханської
доби обіперта на дві потужні традиції – на
суто літературну, вироблену давніми іран-
цями й арабами, та на степову народнопое-
тичну, яка йде від творчості мандрівних
ашиків. Певен, що така поезія здатна заці-
кавити будь-якого найбільш вибагливого та
знайовитого любителя мистецтва слова.

Днини якоїсь утішиться серце,
Щастям упевниться – склянкою буде.

Злидні – в гаразди перейдуть, а нічка –
В ранок, де стріча з смуглявкою буде.

І лиходію воздається: у нього
Всяка надія – кривлянкою буде.

Щойно ж закоханому поталанить,
Рабство його – уявлянкою буде.

Пилом з-під ніжок коханих укритись –
Честь, а душі це – люлянкою буде?..

Всим тим, Афіфію, не переймайся:
Ділу кінець – позбавлянкою буде.

***
(газель)

Не видно тонкостанної у колі... В чім
                                                        причина?
Гей вітре, взнай, що руженька
                                 солодкомовна чинить?!

Приходь, шахине! Свято жертв!..
                                          Офіруються душі
Закоханих – тобі ж, тобі,
                         що в райських  височинах...

О, скільки маєш ти очей
                                на святі розлучання?! –
В пурпурні шати нас вдяга
                                твій зір кровоточивий...
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Як цілувальник ніг її, Афіфію, допоки
В шахині будеш прошаком? – а годі
                                                 вже клячити!

***

НАЗИВАВ
(газель)

Власну суть найчистішу він “Все” називав,
Словом “виш” на коханій корсет називав.

Букву “н”, букву “і” у відпручливім “ні”
Для цнотливиці вивів писець – називав.

Букву “и” долучив, а з небес прихилив
Дужку місяця: в “ній” ти спасен, – називав...

Він, Всевишній, – любові пречистий дунай,
Що Афіфій – дунаєм пісень називав.

***
(газель)

В риданні брови твої стали
                              скидатись на півмісяці –
Мов у знетямі од любові
                        народ не їсть, не п’є всуціль.

Півмісяць, букву “С” явивши,
                            уповниться до букви “О”,
І пощербатіє зворотньо,
                   й воскресне в букві “С” по цім.

Гнітючий Стримувальний місяць
                         перейде в місяць Обіймань,
І Свято зустрічей постане
                              любовію – вінцем вінців.

Кому не спиться через щастя –
                                    не знає той тобі ціни,
Безсоньку, хворому коханням, –
                        звірятись можеш навпрямці.

Боляща душе, не пошукуй
                         для себе зцілення в людей!..
Мене б, Афіфія, спитала,
                         як в світі цім – звести кінці.

***

СТАНЕ
(газель)

Чи є ще юнка над мою,
                        котра у злюб зо мною стане,
Котра сумує, бо для всіх
                            зчужіло-неземною стане?

Якщо, глядаючи тебе,
                                я застогну, моя шахине,
Чи всоловіє соловей,

                             троянда гущиною стане?
Спитали в муфтія: любов
                           чи дозволенна? – і почули:
Не заборонена, якщо
                        люблянка вам жоною стане.

З подолом, повним колючок,
                              троянда світового саду –
Це віддзеркалення твоє
                               мені навік маною стане.

Хто бачив приязних дівчат –
                                  Афіфієві взяти радить
Таку ж у подруги життя,
                             а інша – чужиною стане.

АБДУЛЬ-АЗІЗ ІЗЗІЙ
(1611–1694)

УЧИНИВ
(газель)

Я засмучений собою – сум, скорботу
                                                          учинив:
Звірився аскету-зайді, мов мерзоту
                                                           учинив.

Водиря на шлях провівши, я в єство
                                                 моє вернувсь
І себе пізнав із себе – прах достоту
                                                          учинив.

Щойно в прах себе повергнув і нових
                                         намножив знань –
Ремесло із просвітління для роботи учинив.

Птах душі Гумай, гляділий
                              як мисливець на Любов,
За сильця єднання з Вишнім
                                сплату плоттю учинив...

Маючи за честь постати безтілесне,
                                                      я – постав
Тим султаном, що гараздам твердо
                                            спротив учинив.

А якщо собі потрібен ти, аскете, –
                                                     взнай себе:
Щоб дослідження істоти – вдруге,..
                                                всоте учинив.

О Іззію! Ти вернувся, ти пізнав себе
                                                           дотла –
Зцілення в собі для себе поворотом
                                                           учинив.

***
(газель)

Мандрівче, ти до Бога взяв дорогу,
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Кинь існування – щастя не од того.
Узори небуття по тім колюччі –
З подвижництва такого втіха вбога.

Як не сягнути й тіні стрічі з Любим,
Проллються вина пристрасті на погар.

Свого раба Іззія ти, Всезнавче,
Позбав блукань і хиб наскількомога.

***

ЗАЛЮБИЛАСЯ ДУША
(газель)

У престіл, що ввесь із тайни,
                                         залюбилася душа,
У приховані султани залюбилася душа.

Знаючи, що світ у Бога під десницею –
                                                           це тінь.
В віковічного Султана залюбилася душа.

У вино злиття з Аллахом
                                   на дорогах здивувань
З перешерхлими вустами залюбилася
                                                               душа.

Птах Гумай, провісник щастя,
                         скинув тінь свою на тлум –
В протінь Божого спонтану
                                         залюбилася душа.

Гей Іззію! З серця взявши, ти знизав
                                               перлини слів...
В ту вервицю, Богом дану,
                                         залюбилася душа.

 ХАН МЕНГЛІ ГЕРАЙ ДРУГИЙ
 (1682–1739)

(газель)
Б’ємося ми в тенетах, мордуємся
                                                    в кайданах,

Бо в рабстві у чорнизни кучериків
                                                         коханих.
Коли б на трона сіла вродливиця
                                                    бездушна –
Стояли б ми у брамі прошаччям
                                                   голодраним.

Щоб пилом ніжок ніжних одтінювати очі.
Красуню виглядаєм і звечора, і зрана.

Продати нас чужинцю за гріш –
                                              простіш немає,
Бо ми трояндоликій – даремщина
                                                      неждана!..

Якби ці вірші схвальність у Навої дістали –
Зрадів би Крим за мене, Менглі Герая хана.

МУСТАФА РАХМІЙ
(?–1751)

НАРОЖДАЄТЬСЯ
(газель)

Удосвіта, коли зоря довкілля стягне –
нарождається,

А мла поразки зазнава, і день
                               звитяжно нарождається.

І доживає ніч своє, вагітна втіхою
                                                       чи сумом.
Бо з лона невідоме щось, немов
                                дитятко, нарождається.

В такім збентеженні й моя
                             кам’яносерда милоданка,
В породі-вроді кам’яній коштовність
                                      тяжко нарождається

Не диво, що й дочку лози
                            родителькою лих назвали:
Виновий камінь в неї муж –
                       од них нетяма нарождається.

Переклади
Миколи Мірошниченка
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Низку урочистостей до ювілею видатно-
го сходознавця, лінгвіста, етнолога було
відкрито виставкою “Від Гімалаїв – Україні”,
що експонувалася в Київському музеї російсь-
кого мистецтва протягом червня–липня 2002 р.
За підсумками роботи виставки 19 липня про-
ведено перший етап Реріхівських читань.

Організатором згаданих акцій виступило
Українське Реріхівське товариство, міжнародна
громадська організація, відділення міжнародно-
го Центру-Музею ім. М.К. Реріха. Програма чи-
тань, крім обговорення виставки, включала в
себе “круглий стіл” “Реріхівська спадщина в
культурному просторі України. Проблема Схід-
Захід та історіотворчий потенціал українства”, а
також спогади тих, хто зустрічався з Ю.М. Рері-
хом під час його візитів до Києва в 1959 р.

У роботі “круглого столу” взяли участь:
доктор мистецтвознавства, культуролог Вадим
Скуратівський; кандидат технічних наук, ст. на-
ук. сп. Головної астрономічної обсерваторії НАН
України Тетяна Сергеєва; завідуююча відділом
східного мистецтва Музею мистецтв ім. Богда-
на і Варвари Ханенків Галина Біленко; старший
науковий співробітник цього ж музею, мистецт-
вознавець Євген Осауленко; викладач Національ-
ного університета культури і мистецтв поет і
культуролог Микола Ткач; Голова Українського
Реріхівського товариства, художник і педагог Во-
лодимир Козар; провідний науковий співробіт-
ник Національного музею Тараса Шевченка,
історик Микола Скиба; секретар правління Ук-
раїнського Реріхівського товариства, філолог
Юлія Патлань; аспірант Інституту археології
НАН України Андрій Скиба; психолог Сергій
Ільницький. Відбувся кваліфікований обмін дум-
ками, обумовлений заціквленістю і відкритістю
його учасників до діалогу.

У всіх виступах, що прозвучали впродовж
роботи “круглого столу” було відзначено випе-
реджаючий характер творчості родини Реріхів,
особливо у сфері налагодження діалогу між Схо-
дом і Заходом.“Професор Хантінгтон говорить
зараз у Гарварді про конфлікт цивілізацій… як
про норму сучасної історіїї. Але ви самі розумі-
єте, що не може бути цієї самої норми… Ми має-
мо знайти поміж нами спільну мову. У всьому
обсязі ХХ ст. з його величезною сумою блис-
кучих особистостей, родина Реріхів зроби-
ла найбільше для нас з вами, для всієї світо-
вої історії” – таким було резюме Вадима
Скуратівського.

На поч. ХХ ст. для багатьох європейських
митців знайомство (з художніми традиціями Схо-
ду, а також з автентичним народним мистецт-

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ РЕРІХА
вом відкрило новий творчий вимір, що віддзер-
калився у їхніх пошуках нового “великого сти-
лю” епохи. В епіцентрі цього процесу опиняється
родина Реріхів. Йдеться не просто про пошуки
“джерел натхнення” чи окремі ремінисценції па-
м’яток східної культури, передусім, у творчості
Миколи Реріха – йдеться про нову парадигму ми-
стецького процесу і культури взагалі. Про те, що
саме постійний історичний взаємообмін між Се-
редземноморським і Центральноазійським куль-
турними осередками складав кращі культурні
епохи як Сходу, так і Заходу. Цими ідеями прой-
няті праці тоді ще молодого дослідника Юрія
Реріха. За результатами Центральноазійської ек-
спедиції він написав низку книг: “Тибетський
живопис” (Париж, 1925), “Звіриний стиль у ко-
човиків північного Тибету” (Прага, 1930),“Сте-
жинами Центральної Азії” (Нью-Йорк, 1931).
Вони не втратили свого наукового значення й
сьогодні. Не лише величезний фактаж, зібраний
у важкодоступних районах, але й багатий осо-
бистий досвід дослідника, обумовлюють вели-
ку пізнавальну цінність названих праць. На зна-
ченні цих “істинних вражень від дійсності” як
вихідного пункту наукового і художнього пошу-
ку і зробив акцент у своєму вступному слові
Володимир Козар. Він звернув увагу на бага-
тогранність фігури Ю.М. Реріха, який, будучи
вченим найвищого академічного гатунку, сміли-
во поєднував методи класичної науки з інтуїтив-
ним підходом, безпосереднім духовним і есте-
тичним переживанням досліджуваного явища.
Було також наголошено, що подібний підхід не-
обхідний для адекватного осмислення спадщи-
ни самого Ю.М. Реріха.

Про значення розвинутого художнього
відчуття для вченого на прикладі особистості
Юрія Реріха говорила Галина Біленко, яка ще
раз підкреслила масштабність його внеску у
світову науку. “Він спілкувався з носіями
культури на їхній мові, що було рідкістю се-
ред його колег1 ”, – відзначила доповідачка, –
“Це був вчений такого рівня, що здійснена
ним атрибуція пам’яток мистецтва зберігає і
понині значення еталонної”.

Нагадаємо, що у травні 1959 р. на запро-
шення тодішнього завідувача відділом східно-
го мистецтва Київського музею західного та
східного мистецтва (нині – Музей мистецтв
ім. Богдана і Варвари Ханенків), Олександра
Вікторовича Крижицького з тибетською колек-
цією Музею ознайомився Юрій Миколайович
Реріх і атрибутував її. Частина цієї колекції була
представлена на нинішній виставці поруч з
гімалайськими краєвидами Миколи Реріха.

М. Скиба
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Різноманітні репліки з приводу цієї та
низки інших доленосних київських зустрічей
Юрія Реріха неодноразово звучали впродовж
роботи “круглого столу”.

Прагнення попрацювати задля своєї
Батьківщини було неухильним у всіх чотирьох
Реріхів. Вони мали готовність розділити долю
вітчизни у найтяжчі моменти її історії. Прикла-
дом цього стало повернення Юрія Миколайо-
вича Реріха до Росії і його подвижницька робо-
та по відродженню вітчизнянної школи сходоз-
навства. Такою є провідна думка доповіді Юлії
Патлань. На матеріалах літературної та епісто-
лярної спадщини Реріхів їйвдалося передати ат-
мосферу високого взаєморозуміння і співтвор-
чості, що панувала у цій унікальній родині.

На питанні дослідження творчої спадкоєм-
ності між Миколою Костянтиновичем і Юрієм
Миколайовичем Реріхами у тому що стосується
вивчення Сходу, побудована доповідь Тетяни
Сергєєвої. “Становлення М.К. Реріха як вчено-
го відбулося навіть раніше за його становлення
як самобутнього художника. Таким чином, при
виборі дослідницьких пріорітетів вже Юрієм Ре-
ріхом, останньому допомагали не лише творчі
прозріння й інтуїція батька, але й ґрунтовні знан-
ня та великий життєвий досвід Миколи Костян-
тиновича”, – відзначила доповідачка.

Продовжуючи цю думку Микола Скиба у
своїй доповіді наголосив на тому, що, розвива-
ючи творчі ідеї свого батька в царині академіч-
ної сходознавчої науки, Ю.М. Реріх не лише
збагатив його величезним обсягом нового фак-
тажу, але й значною мірою розширив методо-
логічний інструментарій та теоретичну базу на-
уки, як історії, так орієнталістики й етнології.
Ю.М. Реріх ще у першій половині ХХ ст. ак-
тивно застосовував такі методи досліджень, які
лише в наш час сповна усвідомлюються як не-
від’ємний принцип згаданих наукових дис-
циплін. Це стосується, передусім, осягнення ду-
ховних традицій за допомогою так званого
“спостереження через співучасть” (включено-
го спостереження) і , головним чином, через
вихід на рівень співтворчості цінностей.

А в доповіді Андрія Скиби переконливо
показано, що дослідження Ю.М. Реріха ма-
ють величезне значення й для археології.
Особливо це стосується інтерпретації архео-
логічних пам’яток мистецтва номадів і побу-
дови несуперечливої парадигми осмислення
взаємодії осілих та кочових цивілізацій.

Слід особливо виділити виступ вже зга-
даного Вадима Скуратівського, якому вдало-
ся дати достатньо глибокий, щирий і точний
відгук на тему, означену у назві даного “круг-
лого столу”. Доповідач показав органічний
зв’язок між проблематикою української націо-
нальної історії та ключовими тенденціями

євразійського і всесвітнього історичного вимі-
ру з його взаємотяжінням і трагічним протис-
тоянням Сходу і Заходу. “Схід і Захід мають
поміж собою помиритися. Мають помирити-
ся в режимі певної самоідентифікації, осмис-
лення одне одного, помиритися на рівні ака-
демічного витлумачення і свого минулого і
свого теперішнього. Але, найголовніше те, що
це має відбутися в живому часі, в живому пе-
реживанні довколишнього світового процесу.
Іншого виходу у нас немає. Я маю надію на
певні практичні результати цих зусиль, цих
інституцій, які мають зробити все для того,
щоби той конфлікт, злорадно накреслений
професором Хантінгтоном, був усунений. А
ми маємо персональний гарант цього усунен-
ня – велику сім’ю Реріхів”, – відзначив Вадим
Скуратівський. З уст дослідника прозвучала
також думка про те, що у київській топографії
має бути вулиця, що носитиме ім’я Реріхів.

Для України проблема Схід–Захід є не
лише предметом надзвичайно цікавих теори-
тизувань – вона становить осердя актуального
історичного вибору нашої держави. Можна
назвати цілу низку явищ української культури,
які неможливо адекватно збагнути без враху-
вання реальної взаємодії та взаємопроникнен-
ня Заходу і Сходу – Сходу і Заходу. Окремі з
них відбилися у повідомленнях, що прозвуча-
ли на“круглому столі”. Сергій Ільницький зумів
провести досить цікаву паралель в досліджен-
нях, здійснених незалежно одне від одного Ми-
колою Реріхом та Іваном Франком стосовно
літературного сюжету про Варлаама та Йоса-
фата. Певну дискусію викликало питання щодо
генези іконографії й семантики народної кар-
тини “Козак Мамай”. Євгеном Осауленком та
Миколою Ткачем було репрезентовано в чомусь
протилежні погляди на цю проблему. Однак у
загальному контексті ідей, оприлюднених під
час роботи “круглого столу”, одна й інша кон-
цепція постали такими, що здатні взаємодопов-
нюватись. Цим фактом ще раз була засвідчена
конструктивність реріхівської парадигми взає-
модії Сходу і Заходу в історичному, культурно-
му і духовному вимірах.

Всі учасники читань були одностайні у
тому, що спадщина родини Реріхів, зокрема
Юрія Миколайовича Реріха, потребує більшої
уваги з боку вчених. З цією метою вирішено у
вересні цього року провести другий етап Чи-
тань із залученням ширшого кола фахівців.

1Ю.М. Реріх вільно розмовляв всіма діалекта-
ми тібетської, володів санскритом, палі, мон-
гольською, китайською і ще цілою низкою
східних мов, як і основними європейськими мо-
вами, включаючи класичні – латину і давньог-
рецьку.

Історичний портрет
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Вільно володіючи французькою і
англійською мовами, Ю.М. Кочубей у 1963–
1968 рр. працював у Постійному представ-
ництві України при ООН. У 1971–1977 рр.
представником України при ЮНЕСКО; а з
1981 по 1987 р. заступником Міністра закор-
донних справ, Головою Національної комісії
в справах ЮНЕСКО; 1987–1992 рр. – зас-
тупником генерального директора ЮНЕС-
КО в Парижі та Женеві; в 1992–1997 – Над-
звичайним і Повновноважним Послом Ук-
раїни у Франції та Постійним представни-
ком України при ЮНЕСКО. Насичена дип-
ломатична кар’єра. Проте він ніколи не за-
лишав свого захоплення арабістикою і,
зокрема, літературознавством. Бібліографія
його сходознавчих і літературознавчих пуб-
лікацій нараховує понад 200 позицій.

Захоплення арабістикою почалося ще
в юнацькому віці, коли він прочитав книгу
блискучого російського арабіста І.Ю. Крач-
ковського “Над арабськими рукописами”,
яка справила на нього велике враження.
Пізніше, в роки навчання в Київському
університеті ім. Т. Шевченка на факультеті
міжнародних відносин (1950–1955 рр.), він
став відвідувати лекції з арабської мови
професора Тауфіка Кезми – видатного ара-
біста, сирійця за походженням, автора пер-
шої в Україні “Елементарної граматики
арабської мови”. Ця книга вийшла в Києві
у 1928 році. Від Тауфіка Кезми він вперше
почув проскрибоване тоді ім’я академіка
Агатангела Кримського. Т. Кезма був од-
ним з перших працівників Кабінету ара-
бо-іранської філології при Секції суспіль-
них наук АН України, який організував і
очолював у 20–х рр. ХХ ст. академік
А. Кримський. Послугами Т. Кезми кори-

ТВОРЧИЙ СВІТ ЮРІЯ КОЧУБЕЯ

стувалися відомі академіки і письменни-
ки – Д. Граве, І.А. Батманов, М. Бажан; на
консультації до нього приїздили сходоз-
навці Ленінграду. Т. Кезма працював над
перекладами класичної і сучасної йому
арабської літератури, залучаючи до цієї
праці своїх учнів.

Маючи перед собою досвід першого
українського сходознавця і видатного пе-
рекладача зі східних мов А. Кримського, а
також досвід свого вчителя Т. Кезми,
Ю. Кочубей присвятив значну частину
свого життя саме орієнтальному літера-
турознавству. У зв’язку із загибеллю у в’яз-
ниці А. Кримського створилася величезна
лакуна в українській культурі: зникла ціла
галузь науки – орієнталістика. Захоплення
Ю. Кочубея стало свідомим вибором.

Перша його стаття “Поезія Єгипту”,
власне рецензія на книгу “Вірші поетів
Єгипту” (М., 1956), з’явилася у журналі “-
Всесвіт” №1 в 1957 році. З того часу Ю.М. -
Кочубей постійний автор, а з 60-х р. і член
редакційної колегії журналу. Його перекла-
ди з арабської творів М. Дервіша, С. аль-
Касема, А. Джарека, М. Дакруба, Ю. Ідрі-
са та інших знаходили місце на сторінках
“Всесвіту” та інших видань, відкриваючи
українському читачеві вікно на Близький
Схід.

Працюючи за кордоном і маючи
доступ практично до багатьох видань,
Ю. Кочубей постійно писав рецензії та
огляди, які поступово вилились у дослід-
ження про поезію “вільного віршу” в ара-
бомовних країнах, зокрема Іраку. На-
прикінці 70-х рр. в Інституті сходознав-
ства АН СРСР у Москві Ю. Кочубей успіш-
но захистив дисертацію “Виникнення

Â²ÒÀªÌÎ

“Захід є Захід. Схід є Схід.
І їм не зійтись ніколи”. Ці відомі слова
Р. Кіплінга, що стали класикою, циту-
ють завжди, коли хочуть наголосити

на протистоянні Заходу
і Сходу. В долі відомого дипломата

і сходознавця-арабіста
Юрія Миколайовича Кочубея

Захід і Схід зустрілися
і взаємопроникли.
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поезії “вільного віршу” в Іраці та її ху-
дожні особливості у світлі традицій
арабської поезії” на здобуття вченого
ступеня кандидата філологічних наук.
Ю. Кочубеєм була піднята найважли-
віша ділянка літературознавчого схо-
дознавства – поетика. Розглянувши по-
етику арабського вірша 50–60-х рр. у
взаємозв’язку традицій і новаторства,
дослідник переконливо довів, що поети-
ка “вільного вірша”, яка склалася під
впливом англо-саксонських та французь-
ких модерністів, перемогла в літературі
Іраку 60-х років завдяки глибинному
зв’язку з традиціями арабської поезії ми-
нулого.

Другим важливим “материком” у
творчому світі Ю. Кочубея стала історія
українського сходознавства і, зокрема,
наукова спадщина А. Кримського. У
1971 р., коли вшановувалось 100-річчя з
дня народження першого українського
сходознавця, Ю. Кочубей виступив з дво-
ма доповідями на Міжнародній юві-
лейній конференції. У першій – “Внесок
А. Кримського у вивчення нової арабсь-
кої літератури” – він охарактеризував зна-
чення вченого в радянській арабістиці,
спростувавши, зокрема, поширену рані-
ше думку про І.Ю. Крачковського як за-
чинателя дослідження нової арабської
літератури. Агатангел Кримський – автор
унікальної “Історії нової арабської літе-
ратури”, що побачила світ з відомих
причин лише 1971 року – першим довів
історію літературної спадщини арабів
до 30-х рр. ХХ ст., а почав писати про су-
часну йому літературу ще з початку
ХХ ст. Ю. Кочубей підготував і видруку-
вав ряд статей про А. Кримського в бю-
летенях ЮНЕСКО, прагнучи надати нау-
ковій спадщині замовчуваного українсь-
кого сходознавця міжнородного розголо-
су. Друга ювілейна доповідь – “А. К-
римський в закордонному сходоз -
навстві” – у вигляді переопрацьованої
статті пізніше була надрукована в жур-
налі “Народы Азии и Африки” №1, 1975.
Автор дав ґрунтовну оцінку сходознавчій
спадщині А. Кримського в контексті
європейської науки ХХ ст. Досьогодні
Ю. Кочубей продовжує займатися постат-
тю А. Кримського, про що свідчать його
публікації останніх років в журналі “Сх-
ідний світ” та “Матеріалах ювілейної

сесії Секції суспільних наук НАН Украї-
ни до 130-річчя від дня народженя А. К-
римського” (К., 2002). Ю. Кочубей – один
з організаторів і постійних учасників
Міжнародних сходознавчих читань А. К-
римського, яких з 1997 р. відбулося вже
шість.

Ю. Кочубей надає належну увагу
іншим постатям українського сходознав-
ства. Він автор статей про Т. Кезму і А. Ко-
валівського. Про українських письмеників,
чия творчість надихалася Сходом – Т. Шев-
ченка, І. Франка, П. Тичину, М. Бажана;
про арабські переклади “Заповіту” Т. Шев-
ченка.

Наприкінці 80-х  рр. Ю. Кочубей
підготував розділ “Зв’язки української
літератури з літературами Близького і
Середнього Сходу” в академічному ви-
данні “Українська література в загаль-
нослов’янському і світовому літератур-
ному контексті”. Авторами багатотом-
ника були академіки й відомі літерату-
рознавці – наукові співробітники Інсти-
туту літератури ім. Т. Шевченка НАН
України. У розділі про українсько-близь-
косхідні літературні взаємини з часів
Київської Русі до ХХ ст. Ю. Кочубей
розлянув і класифікував величезний
фактичний матеріал, проаналізував шля-
хи засвоєння українською літературою
східних тем, образів, поетичних форм в
контексті європейського орієнталізму.
Ця літературознавча проблематика ціка-
вить дослідника досьогодні. Ю. Кочубей
– учасник IV Міжнародного конгресу
україністів (Одеса, 1999), на якому він
виступив з доповіддю “Освоєння
східних форм в українській поезі ї
ХХ ст.”, розглянувши, зокрема, жанр ру-
байї в українській поезії від А. Кримсь-
кого до поетів 60–90-х рр.

1998 р. Ю. Кочубей видав підручний
бібліографічний покажчик “Україна і
Схід. Культурні взаємозв’язки України з
народами Близького і Середнього Сходу.
1917–1992” – результат невтомної праці
протягом багатьох років. Він укладений
за тематико-хронологічним принципом та
нараховує понад 3000 позицій. Розділи
“Сходознавство”, “Східні джерела до
історії України”, “Перекладна літерату-
ра Київської Русі”, “Церковні зв’язки зі
Сходом”, “Зв’язки зі Сходом у XVI–
XVIII ст”, “Переклади XIX–XX ст.”,
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“Схід у творах українських письмен-
ників”, “Українська культура на Сході” та
ін. охоплюють друковані матеріали від
часів Київської Русі до наших днів. Упо-
рядником зафіксовані матеріали украї-
нською, російською польською, турець-
кою, чеською, німецькою, французькою,
англійською, арабською мовами. По-
кажчик Ю. Кочубея став підручною
книгою літературознавців, істориків та
сходознавців – усіх, хто цікавиться про-
блематикою “Україна і Схід”.

Окрема сторінка наукової діяльності
Ю. Кочубея – його співпраця в УРЕ та
УЛЕ. Статті про літератури Кувейту, Ліва-
ну, Марокко, Мальти, Мавританії, Іраку,
Йорданії та ін. знайшли місце на сторінках
енциклопедичних видань завдяки перу
Ю. Кочубея.

Ю. Кочубей – учасник Міжнародних
конгресів орієнталістів в Парижі (1973)
і Будапешті (1997), де він репрезентував
українську арабістику на  найвищому
міжнародному рівні. Член Опікунської
ради Європейсько-Арабського універси-
тету, наукової інституції, яка почергово
проводить конференції в різних універ-
ситетських центрах Європи і Близького
Сходу – в Римі, на Мальті, в Монпельє
та ін. Теми конференцій різноманітні, але
присвячені обов’язково європейсько-
арабським культурним взаєминам. На
сесії, присвяченій “Тисячі і одній ночі”,
Ю. Кочубей зробив доповідь про ук-
раїнські переклади цієї видатної пам’ят-
ки арабської культури. На сесії, де йшло-
ся про засвоєння філософії Сходу в
Європі, він на основі невідомих в
Західній Європі та в арабському світі ма-
теріалів розповів про те, що арабомовна
філософія вивчалася в Києво-Моги-
лянській академії. А при розгляді такої

неординарної теми як “Місто, побачене
очима іншого” Юрій Миколайович зро-
бив доповідь про Василя Григоровича-
Барського і його мандри по Близькому
Сходу.

Сьогодні Ю. Кочубей провідний на-
уковий співробітник Інституту сходознав-
ства ім. А. Кримського НАН України,
викладає в Дипломатичній академії Ук-
раїни при МЗС України. Він керує науко-
вим семінаром Інституту сходознавства,
працює головним редактором академіч-
ного часопису “Східний світ”, започатко-
ваного у 20-х рр. А. Кримським і відрод-
женого у 90-х академіком, професором
Гарвардського університету О. Пріцаком.
Виступає також на конференціях і в пресі
на теми сучасних політичних процесів на
Сході.

Ю. Кочубей лауреат премії ім. А. К-
римського НАН України 2002 року за вне-
сок у сходознавчу науку. Він – член редко-
легії журналів “Всесвіт”, “Хроніка–2000”,
“Діалог”, “Пам’ять століть”. Багато зроб-
лено ним для популяризації української
культури за кордоном. Він є членом НТШ
в Парижі, а також членом громадської ре-
дакційної ради  при франкомовному видав-
ництві “Біле і чорне” (Лозанна, Швейца-
рія), що спеціалізується на виданні книг ав-
торів країн Східної Європи.

Юрій Миколайович продовжує плідно
працювати, зустрівши свій 70-літній юві-
лей. Побажаємо йому доброго здоров’я і
подальших творчих успіхів.

Тетяна МАЛЕНЬКА,
кандидат філологічних наук, завіду-

вач кафедрою Близького Сходу Київського
Національного університету

 ім. Тараса Шевченка
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Міжнародна наукова конференція “VІ
Сходознавчі читання А. Кримського”
відбулася 30-31 жовтня 2002 р. в м. Києві.
В роботі конференції брали участь близь-
ко 100 дослідників із різних міст України:
Києва, Одеси, Харкова, Івано-Франківсь-
ка,  Краматорська, Луганська, Львова, Ас-
канії-Нова,  Луцька,  Донецька, Сімферо-
поля, Сум, Херсона. Також заявили до-
повіді науковці з Москви, Санкт-Петер-
бурга та Липецька. На конференції тра-
диційно були репрезентовані різні спеціалі-
зації (археологія, джерелознавство,еко-
номіка, історіографія, історія, літерату-
рознавство, мистецтвознавство, політоло-
гія, релігієзнавство, філологія, філосо-
фія), а також різні наукові, культурні й
вищі навчальні заклади. До складу учас-
ників конференції увійшли як ряд відо-
мих сходознавців, так і багато молодих
вчених та аспірантів. Нажаль, через
фінансові перешкоди не всі науковці, які
заявили свої доповіді, змогли приїхати до
Києва.

Конференцію відкрила директор
Інституту сходознавства, доктор історич-
них наук Л. Матвєєва. З привітальними
словами виступили також представники
посольств ряду східних країн.

Робота конференції проходила по та-
ких секціях: “Джерелознавство та істо-
ріографія”, “Релігія та філософське вчен-
ня Сходу”, “Східна філологія”, “Історія
Сходу”, “Проблеми кочового суспільства”,
“Проблеми сучасного Сходу”. За кількістю
доповідачів передували секції: “Східна
філологія”, „Історія Сходу” та “Проблеми
сучасного Сходу”.

“Сходознавчі читання” передбачають
розгляд широкого спектра наукових про-
блем, пов’язаних зі Сходом, тому нинішній
конференції, як і попереднім “Читанням”,
була властива тематична різноманітність.
З багатьох представлених напрямків схо-
дознавства домінували: іраністика, тюрко-
логія, японістика, індологія, арабістика.
Приємною новиною стала поява на “VІ
Сходознавчих читаннях” нового схо-

дознавчого напрямку – кореїстики, що
є свідченням розвитку відповідних
студій в Україні, насамперед – у Києві.
В ході засідань спостерігалося перева-
жання доповідей, присвячених вузьким
конкретним сюжетам. Особливий інтерес
викликало повідомлення відомого арабі-
ста Ю. Кочубея, присвячене двом своєрід-
ним концепціям, невід’ємно пов’язаним зі
Сходом – відродженому нещодавно євра-
зійству та практично невідомій концепції
“азійського ренесансу„ М. Хвильового, її
впливу на розвиток сходознавчих студій в
Україні. Ґрунтовні і, безумовно, цікаві ма-
теріали представили, зокрема, московські
колеги, насамперед, Н. Ємельянова
(“Іранський вплив в історії Кавказу (на
прикладі Осетії”) та І. Зайцев, доповідь
якого була присвячена знайденим докумен-
там щодо україно-османсько-московських
відносин другої половини ХVII ст. Ряд
доповідей був присвячений всесвітньо
відомим сходознавцям: А. Кримському
(Д. Арапов, Н. Данилюк) та Ю. Реріху
(О. Огнєва, М. Скиба).

Ряд доповідей торкався галузей
джерелознавства та історіографії, зокре-
ма проблем вітчизняного сходознавства
(Л. Матвєєвої, Ю. Кочубея,  Е. Циганко-
вої, О. Огнєвої, Д. Радівілова, О. Рома-
нової, О. Мавріної, І. Зайцева, Т. Каліні-
ної, І. Антипіної, Д. Арапова, Я. Герш-
тейна,   Н. Турушкіної  та ін.). Мовознавчі
та літературознавчі проблеми знайшли
висвітлення в повідомленнях К. Тищен-
ка, В. Бушакова, Я. Полотнюка, І. Дри-
ги, О. Хамрая, З. Алієвої, В. Підвойно-
го, М. Олійника, О. Давиденко, О. Віно-
курової, Д. Купко та ін. Різноманітні істо-
ричні проблеми стали предметом розгля-
ду Я. Дашкевича, В. Рубеля, С. Біляєвої,
О. Чувпило, О. Гокова, І. Ігнатьєвої, Н. Єме-
льянової, Л. Павлішиної, І.Отрощенко, В.
Храновського, Л. Черешньової та ін. Ба-
гато дослідників  приділили увагу  питан-
ням політики та економіки східних
країн, відносинам між ними та Україною
(Б. Яценко, В. Сєднєв, І. Семиволос, О. Лу-

VІ СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ
А. КРИМСЬКОГО
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каш, П. Варбанець, А. Захарченко, М. Таран,
Д. Федін, Кан Ден Сік, В. Макух, О. Романов,
Ю. Ні, П. Кушнір, Ю. Корогодський, В. Уру-
сов  та ін.). Проблеми кочового суспіль-
ства знайшли відображення в доповідях
О. Бубенка, О. Приходнюка, А. Свєтло-
ва, В. Грицюка, А. Скиби, В. Топальсько-
го, С. Свистовича, В. Бережинського, А. Тор-
тики.  Питання релігії та філософії розгля-
нули В. Рибалкін, В. Кіктенко, С. Капранов,
Л. Михайленко, С. Прохоренко, А. Стрєлко-
ва, Я. Джой, М. Тарасенко та ін.

Особливою популярністю користувала-
ся секція  “Проблеми сучасного Сходу”, в
рамках якої висвітлювалися актуальні пробле-
ми сучасності. На цій секції обговорювала-
ся, зокрема, проблема близькосхідного вре-
гулювання, що викликало жваву дискусію.

Порівняно з попередніми “Читання-
ми” приємно вражає залучення до участі в

27-29 листопада 2002 р. в Інституті схо-
дознавства РАН (Москва) відбулися щорічні
Реріховські читання. Цього року вони були
ювілейними і присвячені 100-річчю від дня
народження Юрія Миколайовича Реріха,
видатного російського сходознавця ХХ ст.,
члена Королівського Азіатського товари-
ства у Лондоні, Азіатського товариства Бен-
галії, Паризького Географічного товари-
ства, Археологічного та Етнографічного
товариств Америки, який протягом 1957–
1960 рр. після повернення на батьківщину,
був завідувачем сектору історії релігії та
філософії Індії в Інституті сходознавства
АН СРСР. З ім’ям Юрія Реріха пов’язаний роз-
виток низки галузей сучасної орієнталістики.
Він визначний буддолог, монголіст, індолог,
тібетолог, релігієзнавець. Йому вдалося у
ті часи відновити видання Bibliotheca
Buddhica, ставши головним редактором ре-
дактором, класичну індологію, буддологію,
тібетологію, монголістику.

На цьогорічних читаннях, окрім ро-
сійських дослідників, які репрезентували
сходознавчі центри Москви, Петербурга,
регіонів Росії, брали участь представники
інших країн, зокрема Непалу (Шрестха
К.П.), України (автор цих рядків) тощо.

Читання відкрив із вступним словом
Р.Б. Рибаков, директор ІС РАНу. Так зване
пленарне засідання, фактично за своїм ха-
рактером було меморіальним. Зі своїми спо-

гадами виступила Л.С. Мітусова, яка згада-
ла і про дитячі роки Юрія Реріха, і про на-
ступні зустрічі, що відбувалися протягом
1957–1960 рр. Продовжили засідання свої-
ми виступами учні вченого, який тільки тому
відтворив згадані вищі наукові напрямки, що
мав талановитих учнів, які продовжили
справу вчителя. Про спілкування із вчите-
лем розповідали А.М. Зелінський, В.В. Вер-
тоградова, Т.Я. Єлізаренкова, Ю.М. Аліха-
нова – вдячні учні Ю.М. Реріха, кожен з яких
сьогодні вже має своїх послідовників.

За пропозицією Р.Б. Рибакова присутні
вшанували також пам’ять Л.В. Мітрохіна,
дослідника творчої спадщини родини
Реріхів, який несподівано пішов з життя, і
подивилися останній виступ вченого, запи-
саний на плівку і люб’язно наданий його
донькою.

Творча спадщина Юрія Реріха фактич-
но визначила розподіл на секції наступних
засідань. Тибетологічні штудії репрезенту-
вали доповіді О.Д. Огнєвої (“Тибетське
сакральне мистецтво очима Юрія Реріха”),
М.В. Гореліка (“Введення до тибетського
зброєзнавства пізнього середньовіччя”),
В.М. Яковлева (“Тибетський ворожебний
текст з Данджура”), І.М. Комарової
(“Ю.М. Реріх – видатний лінгвіст-тібето-
лог”) тощо. Шкода, що цього року участі у
читаннях не брала В.С. Диликова, дослід-
ниця з проблем тібетської літератури.

ЮВІЛЕЙНІ РЕРІХІВСЬКІ ЧИТАННЯ У МОСКВІ

роботі конференції нових міст і закладів,  не
лише України, але й зарубіжжя. Порівняно
з останніми роками зросла участь в роботі
конференції російських колег (11 заявок).
Значна кількість присутніх під час засідань,
серед яких переважала молодь, свідчила про
цікавість в українському науковому та сту-
дентському середовищі до сходознавчих
студій. Таким чином, можна сподіватися
на подальше зростання інтересу наукової
спільноти до “Сходознавчих читань”,
щорічне проведення яких вже стало тра-
дицією Інституту сходознавства. Інститу-
том видана збірка тез конференції, де
представлені всі її учасники.

І.В. ОТРОЩЕНКО,
канд. іст. наук, ст. наук.

співроб. Інституту сходознавства
ім.  А. Кримського НАНУ

Хроніка
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На засіданнях секції класичної індології
з доповідями виступали Т.Я .Єлізаренкова,
яка здійснила повний переклад усіх мандал
Рігведи російською мовою (“Про функцію
займенників в деяких давньоіндійських
текстах”), блискучий літературознавець
Ю.М. Аліханова (“Ще раз про сюжет епіч-
ного казання про Шакунталу”), мистецт-
вознавець та епіграфіст В.В. Вертоградо-
ва (“Планіметричні моделі в давньоіндійсь-
кому живопису: вербальний текст і стіно-
пис”) та інші дослідники.

Працювала також секція буддології,
на якій доповідали А.М. Дубянський
(“Тамільська поезія та буддизм”), Д.І. Жу-
таєв (“До питання про структуру ранньо-
буддійських доктринальних текстів (палі
і буддійський гібридний санскрит)”),
Р.М. Крапівіна (“Проблеми дослідження
“Абгісамаяланкари”), а також інші.

Не залишилися поза увагою дослідників
проблеми текстології та епіграфіки, про що
свідчать доповіді Н.В. Александрової (“Ганд-
гара-Кашмір у записках Сюань-цзана”), Д.М.
Лелюхіна (“Політико-адміністративна термі-
нологія в написах. Проблема підходу до інтер-
претації”), А.А. Ледкова (“До питання про се-
мантику одного з архаїчних непальських

термінів”), Н.А. Железнової (“Corpus
Kundakundae: проблеми датування”),
О.В. Тюліної (“Священні рослини та речі у
середньовічному індійському ритуалі”).

Нажаль, монголістику репрезентувала
тільки одна доповідь О.М. Кадирбаєва
(“Кашмірці та тибетці при дворах великих
монгольських ханів у ХІІ-ХІV ст.”). Проте
за останні роки сформувалась нова науко-
ва міждисциплінарна галузь – “реріхознав-
ство”, представники якої досліджують жит-
тя та творчість як окремих членів роди-
ни Реріхів, так і всієї сім’ї. На засідан-
нях цієї секції виступали В.Л.Мельников
(“Ю.М. Реріх у Петербурзі-Петрограді-Ле-
нінграді”), В.В. Фролов (“Методологія ре-
ріхознавства”), М.М. Єгорова (“Вчення
живої етики або Агнійога – світосприйнят-
тя усіх чотирьох Реріхів (основні аспекти)”).

Всі учасники читань побажали міцного
здоров’я та наснаги Ю.Я. Циганкову, без-
змінному натхненнику та організатору
Реріховських читань вже сорок років.

О.О. ОГНЄВА
канд. іст. наук Інституту сходознав-

ства ім. А. Кримського, ст. наук. співроб.
відділу „Класичний Схід”.

Хроніка

 14 вересня 2001 року в Кримському дер-
жавному індустріально-педагогічному інсти-
туті (м. Сімферополь) при кафедрі кримсь-
котатарської мови і літератури за сприяння
Міжобласної асоціації громадських органі-
зацій “Арраід” відкрито Центр по збиранню
та вивченню рукописів , яким керує відомий
вчений-ентузіаст Ісмаїл Асан оглу Керімов.

Депортація в 1944 році кримськота-
тарського народу, яка була ні чим іншим
як проявом геноциду з боку совєтського
режиму, супроводжувалася тотальним зни-
щенням духовної спадщини і всіх культур-
них надбань цього народу. Було знищено
навчальні заклади і  культурно-освітні уста-
нови, театри, музеї, бібліотеки, творчі спілки
і народні промисли. Пішли з димом сотні
тисяч книг, журналів, газет, рукописних
збірок. Минуле і сучасне цього народу були
покриті товстим шаром брехні.

Тому організацію центру по збиранню,
вивченню, систематизації і публікуванню
з відповідними коментарями, глосаріями та

ін. арабографічних і латинографічних ру-
кописів і видань кримськотатарською мо-
вою, що збереглися, (а таких дуже мало), є
важливим кроком у справі відродження
духовного життя кримських татар.

Центр особливу увагу приділяє вияв-
ленню даних про довоєнну топонімію Кри-
му, збирає раритетні книги і давню періо-
дику, спогади, матеріали для майбутнього
етнографічного музею.

Аудіо- і відеоматеріали, що збирають-
ся студентськими фольклорно-діалектоло-
гічними експедиціями, теж акумулюються
у Центрі з метою подальшої публікації.

Вважаємо, що кожен, хто в змозі допо-
могти Центрові у реалізації його благород-
них починань, має внести свою лепту.

Ю.М. КОЧУБЕЙ,
канд. філолог. наук, пров. наук. співроб.

Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України,

головн. ред. журналу “Східний світ”

ЦЕНТР  ЗБИРАННЯ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ СПАДЩИНИ



184 Східний світ №2 2002

Много скрыто памятниковъ въ почв
Тавриды, еще долго не изсякнетъ этотъ ис-
точникъ изученія для археологовъ и нумиз-
матовъ. Посл дніе добывали и описывали
обширн йшія собранія; казалось, все ста-
ло изв стнымъ, но новыя монеты продол-
жаютъ открываться, а ихъ объясненія час-
то вызываютъ пересмотръ ран е описан-
наго и иное его пониманіе. Не нами такое
положеніе вещей началось, не нами оно и
кончится, къ общему удовольствію, и ученыхъ,
и любителей. Зд сь мн  представляется слу-
чай описать н сколькоо не изданныхъ монетъ,
находящихся въ моемъ маленькомъ собра-
ніи; правду сказать, почти все это состав-
ляетъ лишь мелочныя разности уже из-
в стнаго, но зато указываетъ возможность
дать посл днему болл е полное объяснен-
ніе.

КЕРКИНИТЪ
Очень мало знаемъ мы древнихъ

монетъ этого города, бывшаго въ
круг вліянія Херсонеса или даже прямо
ему подчиненнаго. Ихъ и было, конечно,
мало, по незначительности городка; т мъ
интересн е новыя находки.

1. Бородатый Скифъ, сидящій вл во;
л вой рукой опирается на сид нье, въ пра-
вой держитъ с киру на длинномъ древк ;
на немъ короткій кафтанъ, у л вагоо бока
лукъ въ налучьи; сл ва, сверху внизъъ –
КЕРКІ. Конь, выступающій вл во; подъ
чертой – ΙΣΤΙ.

Æ, 4,35; 201.
Типы этой монеты описывались мно-

го разъ и зд сь новаго въ ней только имя
чиновника – ІΣТІ, в роятно тоже, что из-
в стно и въ Херсонесс , въ болл е полномъ
написаніи – ΙΣΤΙΕΙΟ2. Описаніе лицевой
стороны монеты не вполн  опредд ленно,
но нумизматы всегда недоум вали надъ
этимъ типомъ, толкуя его разнообразно.
Описываемая монета плоховата, а потому,
рядомъ, даю рисунокъ лицевой стороны съ
другой того же типа, хорошей сохранно-

МОНЕТНЫЯ НОВОСТИ
ДРЕВНИХЪ ГОРОДОВЪ ТАВРИДЫ

сти; на ней ясно видно, что сидящую фигу-
ру не безъ основанія можно счесть изобра-
женіемъ Скифа, это опред ляется и одеж-
дой и вооруженіемъ. Родъ оружія у него въ
рук , конечно, с кира о двухъ остріяхъъ3,
но предметъ служащій сид ньемъ или,
в рн е сказать, къ нему прислоненный не
угадывается; можетъ быть это щитъ съ тре-
мя выступами и двумя между ними выема-
ми врод  амазонской пельты. Подобные
топоръ и щитъ приписывались Скифaмъ и
Амазонкамъ.

ХЕРСОНЕСЪ
Зд сь можно начать съ наиболл е древ-

няго и очень распространеннаго сорта мо-
нетъ, издавна вс ми описываемагоо.

2. Артемида въ длинномъ хитон ,
мчится вправо стоя въ колесниц  запряжен-
ной четверкой коней; въ л вой рук  воз-
жи, въ правой, протянутой впередъ, факелъ;
надъ конями – Ε.

Воинъ, нагой, бородатый, припавъ
вл во на правое колл но, прикрываясь щи-
томъ сл ва, держитъ въ правой рук  длин-
ное копье на перев с , въ готовности ра-
зить; на голов  шлемъ; внизуу – ΧΕΡ.

Æ; 6,67; 20.
3. Точно то же, но безъ буквы.
Точно то же, но справа въ пол  – Λ.
4. Точно то же.
Точно тоже, но справка въ пол  – Ξ.
Æ; 5,51; 204.
5.Точно то же.
Точно то же, но справа въ пол  – Р.
Æ; 6,34; 214 .
Этотъ сортъ монетъ встр чается до-

вольно часто въ находкахъ, между прочимъ
и въ Евпаторіи (древнемъ Керкинит ); мо-
жетъ быть именно поэтому (въ Евпаторіи
песчаная почва), а въ особенности по вы-
сокому качеству бронзы, межъ ними не
р дко попадаются превосходной сохранно-
сти, съ великол пной патиной. Р зьба мат-т-
рицъ этихъ монетъ высокаго совершенства,

ÑÏÀÄÙÈÍÀ
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ихъ чеканъ правиленъ и чистъ, понятно, что
он  описывались всегда и всс ми, но не
смотря на большое число описаній, можно
сказать, что н тъ ни одного достаточно
полнаго и точнаго, и они большею частью
не похожи одно на другое; такимъ образомъ
въ нихъ представляется не мало сомнитель-
наго. Однако, много экземпляровъ превосход-
ной сохранности позволяютъ уяснить недо-
ум нія. Прежде всего приходится зам тить,
что часто въ описаніяхъ даже стороны это-
го сорта нев рно опредд лялись, оборотъ
принимали за лицевую и обратно, а это, ко-
нечно, влекло за собой не мало недора-
зум ній и въ объясненіи типовъъ5 . Такая
ошибка т мъ удивительн е, что здд сь воп-
росъ вполн  точно р шается не какими
либо отвлеченными соображеніями, а по-
казаніемъ самихъ монетъ, техникой ихъ
чекана. Въ эти времена, лицевая сторона
монетъ всегда выпукла, а оборотъ вдавленъ,
правило, отъ котораго никогда не бываетъ
отступленій такъ, что стоитъ взять монету
въ руку, чтобы точно указать, что считали
сами монетчики лицевой стороной, а мы не
можемъ мыслить иначе. Именно такой
пріемъ чекана и придаетъ древней монет
лучшаго времени восхищающую насъ ху-
дожественную прелесть. Въ разсматривае-
мыхъ монетахъ указанное правило соблю-
дено вполн  р зко, даже на рисункахъъ
зам тна эта характерная черта чекана, а
потому и очевидно, что квадрига пом ще-
на на лицевой сторон , а воинъ на оборотт .

Уже и несомн нность такого располо-
женія указываетъ бóльшую важность фи-
гуры правящей квадригой, находящейся на
лицевой сторон . Въ этой фигур  иные
вид ли мужчину и относили все это къ вос-
поминаніямъ о м стныхъ конскихъ риста-
лищахъ6 ; представляемые рисунки съ не-
сомн нностью показываютъ, что фигура
женская, въ длинномъ хитон , а это и ве-
детъ насъ къ признанію въ ней Д вы-Ар-
темиды, непрем нно изображаемой на
любой монет  древняго періода Херсоне-
са, иногда лишь, да и то поздн е, уступаю-
щей м сто Гераклу. Что здд сь д йстви-
тельно Артемида указываютъ не только со-
ображенія, но и сами описываемыя моне-
ты, хорошей сохранности. Въ правой рук
женская фигура что-то держитъ и этотъ
предметъ принимаютъ за бичъ или кнутъ,

но рукоять этого предмета толщиной не
мен е держащей его руки и, конечно, этоо
не можетъ быть кнутовищемъ, которое, къ
тому-же, никогда не держатъ такъ, какъ это
ясно показываютъ пальцы руки; на конц
же этого предмета не ремень бича, а отчет-
ливо показанное, короткое пламя св точа,
отклоненное назадъ б гомъ квадриги (рис.
№ 3–4); все вм ст  представляетъ явный
факелъ, какъ-то указывалъ уже и Кёне7 , и
что р шительно отрицали посл  него, Са-
летъ и другіе8 , настаивавшіе на томъ, что у
женской фигуры въ рукахъ бичъ. Итакъ, на
лицевой сторон  описываемаго сорта мо-
нетъ изображена Артемида, и не просто, а
съ факеломъ, какъ лунная богиня, св то-
носящая.

Оборотъ этихъ монетъ тоже далъ по-
водъ къ разномыслію. Воина сочли Ахил-
ломъ9 , но еще Кёлеръ зам тилъ10 , что на
экземплярахъ хорошей сохранности воинъ
вид нъ явно съ бородой, мужественнымъ,
но не юнымъ и сл довательно онъ не мо-
жетъ быть Ахилломъ; однако, Саллетъ на-
стаивалъ на томъ же, хотя и вид лъ воина
съ бородой. Мн  кажется, трудно не согла-
ситься съ Кёлеромъ, т мъ болл е, чтоо
Ахиллъ ни мал йшаго отношенія къ Хер-
сонесу не им етъ. Кёне предположилъ, чтоо
зд сь изображенъ Одиссей, очевидно по-
тому что онъ же на голов  воина усматри-
валъ пилосъ, шерстяной или кожанный кол-
пакъ; но на воин  несомн нн шій метал-ал-
лическій шлемъ, островерхій, съ перехва-
томъ внизу и съ полями вокругъ, но безъ
наушей, такъ что не остается видимаго по-
вода считать этого воина изображающимъ
Одиссея, тоже не им вшаго никакой связи
съ Херсонесомъ. Шлемъ на воин  всегоо
бол е похожъ на македонскій только онъ
н сколько болл е высокъ111.

Кто-бы ни былъ этотъ воинъ, но уже
давно (ран е Кёлера)12  было сд лано пред-д-
положеніе, что онъ зд сь представленъ въъ
положеніи воиновъ Хабріи въ бою подъ
Фивами. Кёлеръ соглашался съ этимъ
мн ніемъ, но Кёне думалъ, что такая догад-
ка не приложима, потому что воинъ нагой, а
у Хабріи были гоплиты въ полномъ воору-
женіи. Позже къ этому мн нію вновь воз-
ратились; Ваддингтонъ, допуская возмож-
ность вид ть здд сь и Ахилла, и Одиссея,
думалъ что тутъ могъ быть намекъ и на по-

Спадщина



186 Східний світ №2 2002

ложеніе воиновъ Хабріи13 , посл днее до-
пускалъ и Бабелонъ14 . Очевидно, что эти
ученые не придавали значенія зам чанію
Кёне, который былъ противъ не только по-
тому, что воинъ представленъ безъ брони и
одежды. Указавъ на монеты Пеллины въ
Фассаліи, гд  воинъ, будто бы, упирается
на л вое колл но, и найдя такое положеніе
лучшимъ въ боевомъ смысл , ч мъ пред-д-
ставленное на описываемой монет  Херсо-
неса, онъ счелъ посл днее совсс мъ неудоб-
нымъ для сопротивленія; по вс мъ этимъ
соображеніямъ, Кёне полагалъ, что зд сь
показанъ воинъ не обораняющійся, а нахо-
дящійся въ засад , что и возвратило егоо
вновь къ мысли о хитроумномъ Одиссе .
Позволительно зам тить, что это разсужде-
ніе совс мъ “штатскоее”. Стать или прис сть
на одно кол но, для усиленія или удобстваа
боя или стр льбы, пріемъ изв стный съ
незапамятныхъ временъ и употребляемый
по сей часъ, но при этомъ никогда не стано-
вятся на л вое колл но, а всегда и во всс хъъ
случаяхъ именно на правое; стоя на л вомъ
не только нельзя было бы найти въ кол н
упоръ щиту, но и вся правая сторона, для боя
копьемъ и мечемъ или для стр льбы, была
бы ст снена, почти парализована. Уже и
поэтому данное объясненіе монетъ Пелли-
ны казалось нев роятнымъ, и д йствитель-
но, эти монеты, экземпляры которыхъ были
у Кёне, по его словамъ, плохой сохраннос-
ти, а потому имъ не точно разобраны, пока-
зываютъ воина бъющагося мечемъ идя впе-
редъ или отступая, а вовсе не стоящаго на
какомъ-либо кол н 15 . Такимъ образомъ,
отложивъ пока объясненіе почему воинъ
изображенъ нагимъ, можно съ полнымъ ос-
нованіемъ вид ть на монетахъ Херсонесаа
именно положеніе воиновъ Хабріи, но, само
собой разум ется, совершенно невозможно
допустить, какъ указываютъ это вышепои-
менованные авторы, чтобы такой пріемъ
былъ выдуманъ этимъ полководцемъ; славу
ему доставило не изобр теніе этого давно
изв стнаго положенія. Воинъ подобный раз-
сматриваемому на монетахъ Херсонеса
изображенъ, по сколько могу вспомнить, на
монетахъ Киликійскихъ царей16 , города
Мефимны17  и сатрапа Оронта (Аріанда)18 ;
разум ется, вездд  воинъ стоитъ на правомъ
кол н . Кромм  того, въ такомъ положеніи,
припавъ на правое кол но, искони изв стны

фигуры боговъ (въ самомъ Херсонес  –
Артемида), царей и воиновъ, стр ляющихъъ
и разящихъ, палицами и мечами; сл дова-
тельно совс мъ невозможно думать, чтобы
такой общеизв стный, исконно-естествен-
ный воинскій пріемъ впервые выдумалъ
Хабрія, обороняясь передъ Фивами, противъ
бол е сильныхъ Спартанцевъ съ Агезила-
емъ, въ 378 году19 . Наибол е полныя дошед-
шія до насъ описанія боя веденнаго Хабрі-
ей20  хотя и даютъ право заключить, что его
воины оборонялись именно припавъ на пра-
вое кол но, прикрывшись щитомъ и держа
копья на изготовк , но, конечно, не такой
пріемъ можно было назвать новой стратеге-
мой или изобр теннымъ боевымъ положе-
ніемъ. Силы Хабріи были втрое слаб е
Спартанцевъ, часть его войска даже обрати-
лась въ б гство, такъ что Агезилай былъ
ув ренъ въ поб д ; тогда Хабрія приказалълъ
остальнымъ не трогаться съ м ста, поста-
вивъ ихъ въ положеніе нашего воина, и
сильн йшій непріятель, не р шившись на-
пасть, отступилъ. Очевидно, что въ такіе
критическіе моменты боя невозможно было
учить гоплитовъ какому-либо новому пріе-
му и Хабрія лишь р шился прим нить об-
щеизв стное положеніе къ ц лому отряду
войскъ, въ этомъ и состояло его новшество.
Стоя на правомъ кол н , упирая въ л воеое
щитъ, каждый воинъ получалъ наибольшую
возможную для него устойчивость и почти
полную защиту т ла; такимъ положеніемъ
достигалась не только прочная мертвая обо-
рона, но и чрезвычайной силы первый ударъ
копій, для чего такъ поставленные воины
могли пустить въ д ло напряженіе не толь-
ко правой руки, но и всей правой стороны
т ла. Однако, если нападающій доходилъ до
такъ поставленной воинской части и выдер-
живалъ ея первый ударъ, то она могла жес-
токо пострадать не усп въ подняться на
ноги. Такимъ образомъ, этимъ кр пкимъ, но
опаснымъ положеніемъ, выражалось непо-
колебимое мужество вождя и воиновъ, а от-
чаянно обороняющійся всегда страшенъ.
Агезилай побоялся не самаго пріема, хоро-
шо ему изв стнаго, а того что онъ собой вы-
ражалъ. Награжденный статуей, Хабрія по-
желалъ, чтобы его изобразили въ боевомъ
положеніи. не потому что онъ его выдумалъ,
а потому что ставъ такъ изб гнулъ пораже-
нія. В роятно, эта статуя изображала не про-
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сто воина припавшаго на кол но, что было
очень обыкновенно и могло обозначать даже
простой отдыхъ; художнику приходилось
дать понять и почувствовать, что въ этомъ
обороняющемся воин  вложена скрытая
энергія, готовая разразиться поб доноснымъ
ударомъ. Какова была самая статуя Хабріи
неизв стно, но такая трудная задача вели-
кол пно р шена въ изображеніи воина опи-
сываемой Херсонесской монеты. Въ крат-
кихъ р ченіяхъ нумизматическихъ описаній
нельзя высказать сложную суть мыс-

ли и движенія этой высоко художественной
фигуры воина, но вгляд вшись въ нее лег-
ко вид ть, что если-бы такое изображеніе
было не на маленькой монетк , то его ужее
давно-бы прославляли, какъ великое худо-

жественное произведеніе, полное самой вы-
разительной силы и тонкости исполненія.
Эта монета, очевидно, д ло рукъ весьмаа
ум лаго р зчика и очень возможно, что она
и вдохновлена той статуей, которую Афиня-
не поставили Хабріи. Древній художникъ
прежде всего искалъ и вид лъ нагое т ло
челов ка; въ бóльшей части случаевъ, одеж-
ды лишь препятствовали ему выразить всю
глубину мысли, а въ особенности въ настоя-
щей задач , когда о вложенной идеи можно
было дать понятіе лишь игрой мышцъ т ла;

броня и одежда были тутъ прямой пом-
хой, а потому ихъ и не оказывается. На

вышеуказанныхъ монетахъ Киликійс-
кихъ царей и Оронта воинъ также пред-
ставленъ нагимъ, но само собой разум ет-

ся, что это была условность, для
вс хъ понятная, какъ и въ без-
численномъ ряд  сходныхъъ
случаевъ; вс  знали, что гоп-

литы не бились голыми, что у
нихъ были и броня и мечи, но все

это м шало художнику, а потому и
отброшено, какъ ст снявшее вопло-
щеніе его мысли. Попрошу вгляд ть-
ся въ изображенія этого нагого вои-

на; онъ вовсе не стоитъ на кол н ,
какъ напр. на монетахъ Килик. царей,

Мефимны и Оронта; н тъ,
нашъ художникъ желалъ
изобразить не просто спо-
койно стоящаго, а несрав-

ненно бол е трудный мо-
ментъ: воинъ взялъ копье

подъ локоть, на перев съ (en
arrêt), чего, вообще говоря, въ
спокойную минуту не д лали,
такъ какъ это было тяжело;
взявъ такъ копье онъ оттянулъ

сколь возможно бол е назадъ
локоть руки, а съ нимъ и копье,
что тоже неестественно въ спо-
койномъ положеніи, но что
именно необходимо для стреми-
тельнаго удара, придавая воз-

можно бoльшій разгонъ копью.
Мало того, воинъ, приподнявъ отъ

земли правое кол но, упирается пальцами
ступни, готовясь чрезвычайнымъ напряже-
ніемъ правой ноги придать возможно бóль-
шую силу верженія всей правой половин
т ла, а вмм ст съ нею и бьющему рукою,
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разящему копью. Напряженіе мускуловъ
правой половины т ла въ полномъ разви-
тіи; воинъ, давая м сто удару копьемъ, чуть
пріоткрылъ щитъ и приподнялъ изъ-за него
голову, еще мгновеніе и будетъ нанесенъ
ударъ. Это именно то самое, ч мъ была гроз-
на фаланга Хабріи. Время этихъ монетъ,
согласно вс ми опредд ляемое половиной
четвертаго в ка, вполн  отвтв чаетъ такому
предположенію, но все-же мн  не кажется,
чтобы въ Херсонес  думали изобразить
именно воина Хабріи или его самого; я ду-
маю, что зд сь представленъ воинъ самогоо
Херсонеса, стоящій въ варварской стран ,
обороняющійся, но готовый нанести ударъ,
его лишь поставили въ модное тогда поло-
женіе, только что прославленное. Шлемъ на
воин  совсс мъ не такой, какъ изв стный у
гоплитовъ Хабріи, Афинянъ и Віотійцевъ,
его можно счесть именно м стнымъ. Егоо
щитъ обыкновенный круглый, н сколькоо
выпуклый, покрытый металлическимъ лис-
томъ, прикр пленномъ заклепками по ок-
ружности; разм ръ щита небольшой, около
90 сантиметровъ (трехъ футовъ) въ діа-
метр , судя по росту самого воина. Его ко-
пье очень длинное, гораздо длинн е, ч мъ
на подобныхъ монетахъ Килик. царей и
друг., оно не пом щается въ полл  монеты,

а потому нельзя сообразить его длину, но она
значительно бол е роста челов ка; можетъ
быть, какъ шлемъ походилъ на македонскій,
такъ и копье уподоблялось ихъ сарисс ; егоо
тыльный конецъ обд ланъ въ остріе. Все этоо
даетъ н которое представленіе о вооруже-
ніи Херсонитянъ въ IV в к .

Этотъ сортъ монетъ былъ чеканенъ изъ
первыхъ между м дными въ Херсонесс ;
какъ это обстоятельство, такъ и, в роятно,
изящество его исполненія побудили чека-
нить ихъ очень много, что мы узнаемъ по
обилію находокъ и по множеству диферен-
товъ неизв стныхъ на этихъ монетахъ.
Выше показаны неизданные варіанты, съ
разными буквами; гораздо бол е ихъ из-
в стно уже изданныхъ и еще найдется
н сколько хотя и неизданныхъ, но не нахо-
дящихся въ моемъ распоряженіи. Вс  эти
диференты признаются означающими со-
кращенія именъ монетчиковъ или сановни-
ковъ21 . Такое мнъніе, казалось-бы самое ес-
тественное, почитаемое непреложнымъ, при
бол е близкомъ разсмотрр ніи выходитъ
неосновательнымъ; эти монеты представля-
ютъ и въ этомъ смысл  н что совсс мъ осо-
бенное. Собравъ вс  изв стные диферен-
ты представлю ихъ въ н которомъ порядк ,
въ сл дующихъ рядахъъ22:
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Сверхъ того показывались н которы-
ми: – Σ, но это бокомъ проставленное Μ;
– ΗΙ и ΑΥ в роятно не четко помм чен-
ныя ΗΡ и ΛΥ; – АРТ въ вид  монограм-
мы23, очень сомнительное показаніе, едва-
ли возможное, потому что въ Херсонес ,
особенно во время этихъ монетъ, моно-
граммы вовсе неизв стны, да и впосл д-
ствіи была только одна, по существу.

Довольно взглянуть на представленные
ряды, чтобы эти буквы ни коимъ образомъ
не счесть начальными именъ; это несомн н-
ныя цифры, отъ 1 до 100, съ пропускомъ лишь

, Ζ и q, да и то потому конечно, что ихъъ
еще не нашли. Этотъ сортъ монетъ чекани-
ли въ большомъ числ , но не долгое время,
что видно изъ точнаго однообразія матрицъ,
при всяческомъ различіи диферентовъ; лег-
ко прим чается одинаковость стиля и мель-
чайшихъ подробностей р зьбы, напр., зад-
ранная голова третьяго коня, постановка
конскихъ ногъ, кольцо возжей въ рук  Ар-
темиды и т. под. Думаю, можно утверждать,
что вс  матрицы этого сорта сд ланы ру-у-
кой одного и того же р зчика, уже и поэто-
му ими не могли чеканить въ теченіе долга-
го времени, что могло бы указываться раз-
нообразіемъ диферентовъ, если въ нихъ при-
знать имена монетчиковъ или чиновниковъ.
Очевидно, что все это цифры, а въ такомъ
случа  единственно пріемлемое ихъ значе-
ніе будетъ счетъ выпусковъ, такъ какъ не-
возможно допустить столь большого счета
мастерскихъ или монетчиковъ въ такомъ
маломъ чекан  небольшого города. О вы-
пускахъ часто приходится вспоминать, но
ихъ прямое указаніе въ такую пору, встр ча-
ется впервые и въ Таврид  никогда болл е
не повторялось. Зам чательно, что попада-
ются монеты этого сорта вовсе не им ющія
диферента, это, конечно, чеканенныя первы-
ми; зат мъ, видя усп хъ этого сорта, наче-
канили посл довательно еще сто выпус-
ковъ, но дал е такое обозначеніе не пошло,
такъ какъ нев роятно, чтобы не было най-
дено дальн йшихъ цифръ, хотя бы разроз-
ненныхъ. Кром  одиночныхъ буквъ из-
в стны на лицевыхъ сторонахъ еще и двой-
ныя, которыя могли бы тоже обозначать чис-
ла – НР (108), ΣΑ (201), ΛΥ (430), но столь
высокій счетъ выпусковъ совс мъ не в ро-
ятенъ, какъ потому, что не найдено вовсе
промежуточныхъ цифръ, такъ и еще бол е

потому, что такія двойныя буквы, и только
он , изв стны на совершенномъ другомъмъ
сорт  монетъ Херсонеса: сдвоенныя голо-
вы Артемиды и Геракла, на лицевой сторон
и левъ, терзающій быка, на оборот 24 ; здд сь
несомн нно, что эти двойныя буквы обозна-
чаютъ начальныя именъ чиновниковъ. Изъ
всего вышеизложеннаго сл дуетъ, что при
чекан  разсматриваемаго сорта сначала не
выр зывали никакого диферента, затт мъ
указывали выпуски, а потомъ перешли къ
обозначенію именъ чиновниковъ. Совер-
шенно тоже отсутствіе какихъ либо дифе-
рентовъ видно и на одновременыхъ съ этой
м дью серебряныхъ монетахъ: голова Ар-
темиды, вл во или впрямъ, и рыба съ пали-
цей или быкъ25 . Значитъ, монетныя поряд-
ки установились лишь посл  н которыхъъ
пробъ и колебаній. Остается еще зам тить,
что на разсматриваемомъ сорт  монетъ не
бываетъ, какъ видно изъ приведенныхъ ря-
довъ, бол е одного диферента, на той жее
монет .

Этотъ сортъ монетъ Кёне, столь охотно
опред лявшій названія номиналамъ, обо-
значалъ халками, что мн  кажется мало
в роятнымъ. Въ другомъ м ст  было пред-д-
ставлено достаточно соображеній объ оди-
наковости экономическихъ вліяній на всемъ
с верномъ побережьи Чернаго моря, а от-
сюда и однородности в совыхъ и монет-
ныхъ системъ26 . Для Ольвіи тамъ-же опр-

делилось, именно въ пору чекана описы-
ваемаго сорта, что относительная торговая
стоимость м ди къ серебру была, какъ 1:119
и что въ, полноц нной ольвійской м дной
монет , нормальный в съ халка долженъ
былъ быть въ 15 гр.; при переход  къ чека-
ну условной м дной монеты, приблизитель-
но около конца IV в ка, редукція м дныхъъ
номиналовъ была сд лана съ уменьшеніемъ
ихъ в са втрое, и тогда в съ условнаго хал-л-
ка теоретически, долженъ былъ быть въ
5 гр.; такимъ онъ и оказался по подлиннымъ
монетамъ, лишь слегка убавленнымъ до
4,85 гр. (дихалкъ въ 9,70 гр.), т. е. на 5% мо-
нетной пошлины27 . Принимая въ соображе-
ніе, что вс  эти цифры относятся къ эгинс-
кой систем , по которой чеканили тогда
монету въ Ольвіи, и что въ Херсонес , со-
отв тственно разсматриваемому сортуу
м ди, чеканили серебро по финикійской
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систем , бывшей въ шесть десятыхъ эгинс-
кой28 , сл дуетъ полагать, что и его м дь
должна была быть уменьшенной въ той-же
пропорціи, т. е. полноц нный халкъ дол-
женъ былъ быть около 9,00 гр. Н сколькоо
взв шивааній монетъ описываемаго сорта
приведено выше; взв сивъ ихъ довольно
много, могу сказать, что юстировка оказа-
лась очень хорошей, гораздо лучшей, ч мъ
чеканили впосл дствіи серебро и что средій
в съ около 6,80 гр., т.. е. всего лишь на одну
четверть мен е полноц ннаго халка. Въ ука-а-
занныхъ условіяхъ совершенно нев роятно,
чтобы въ Херсонес  могли придавать услов-
ной м дной монет  иную редукцію, ч мъ
въ сос днихъ городахъ, а потому и въ немъ
условный халкъ долженъ былъ в сить око-
ло трети полноц ннаго, т.. е. около 3 гр., зна-
читъ монета в сившая 6,80 гр. должна была
ц ниться не мен е дихалка, но никакъ не
въ одинъ халкъ, только.

6. Крылатый грифонъ, идущій
вправо.

Лукъ въ налучьи; сверху ХЕР,
внизу – ΞΑΝΘΟΥ.

; 1,27; 12.
Вотъ не только неизданная монета, но

и типы ея новы для Херсонеса. Грифонъ
тамъ очень изв стенъ, но на м ди, а ору-у-
жіе, столь частый типъ въ Ольвіи въ эту пору,
в роятно оттуда и заимствованный, впервые
находится въ Херсонес . Имя чиновникаа –
ΞΑΝΘΟΥ, уже встр чалось и тоже на
н сколько своеобразной монет , съ нео-
пред ленной женской головой29 ; повидимо-
му, тогда желали ввести новые типы, но по-
пытка не им ла усп ха. В совая системаа
серебра всей этой группы вавилоно-персид-
ская (олимпійско-ассирійская) и въ ней опи-
сываемая монета занимаетъ самое малень-
кое м сто, составляя всего номиналъ въъ чет-
верть драхмы, полтора обола30 .

7. Артемида, нагнавъ и повергнувъ
вл во лань, пронзаетъ ее длиннымъ копь-
емъ въ правой рук , въ л вой на отмашь
лукъ, за спиной колчанъ; внизу – ХЕР.

Быкъ, бодающій вл во, ниже палица;
подъ нимъ – ΘЕОХАРЕ, ниже колчанъ съ
лукомъ.

Æ; 6,24; 20.
Монета по типамъ давно описана, съ

н сколькими именами чиновниковъъ31 ; зд сь

въ ней новое имя посл дняго, неизв стноее
до сихъ поръ въ Херсонес . По в су это тожеже
дихалкъ, какъ и монета съ квадригой, но
бол е поздняго времени. Описываемый эк-
земпляръ н сколько испорченъ, в съ луч-
шихъ, подобныхъ около 6,60 гр.

8. Артемида идущая и разящая вправо.
Козелъ стоящій вправо, передъ нимъ

неясный предметъ; вверху сл ва – ХЕР..
Æ; 1,58; 12.
Очень маленькая монетка, на которой

едва различаются части буквъ имени горо-
да. Однако, несомн нно херсонесская, по-
тому что ея типы явно этого города, да и
найдена она тамъ-же. Нельзя разобрать
подробностей фигуры на лицевой сторон ,
но общая ея постановка той-же Артемиды,
видимой столь часто на монетахъ Херсо-
неса; козелъ на оборот  изв стенъ и на
иныхъ херсонесскихъ монеткахъ, тоже
очень маленькихъ32 .

9. Артемида мчится вправо, стоя на
колесниц  запряженной парой коней; въъ
л вой рук  возжи въ правой факелъ.

Левъ идущій вл во, въ пасти дер-
житъ длинное, копье; внизу – ХЕР,
вверху – ΔАМ... .

Æ; 2,94 и 2,65; 15 и 16.
Типъ монеты изв стный33 , но имя чи-

новника новое; им ются два экземпляра,
оба плоховатой сохранности, а потому даны
разм ры и рисунки оборотовъ обоихъ. Имя
чиновника, кажется, можно дополнить,
какъ – ΔАМ (АРЕ). Описывался этотъ сортъ
монетъ много разъ, начиная съ Вакселя и
Сестини, но все таки не точно. Вс  вид ли
въ фигур  лицевой стороны мужчину, воз-
ницу, только одинъ Бурачковъ призналъ въ
ней Артемиду и хотя эта фигура, по малой
величин  монеты, не достаточно ясна, но
такое ея опред леніе неизб жно вытекаетъ
изъ всего сказаннаго о такомъ-же изображе-
ніи Артемиды въ квадриг , описанномъ
зд сь подъ № 2–5; длинный, женскій хитонъ
хорошо различается и на фигур  этого сор-
та. Съ оборотомъ этой же монеты было еще
бол е сомн ній; Кёлеръ счелъ изображен-
наго на немъ зв ря зайцемъ; иные вид ли
тутъ собаку или оленя; Кёне и Бурачковъ на-
зывали барса, очевидно потому что у него
въ зубахъ усматривали фирсъ. Однако, на
рисункахъ ясно видно въ зубахъ копье, а не
фирсъ, да и у зв ря, на болл е четкихъ мо-
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нетахъ, и даже на прилагаемыхъ рисункахъ,
различаются грива и длинный, львиный
хвостъ; очевидно, что изображенъ именно
левъ и тогда весь этотъ типъ окажется заим-
ствованнымъ съ бол е раннихъ монетъ Пан-
тикапея34 ; подобныя заимствованія очень
р дки у Херсонеса.

ФЕОДОСІЯ
Феодосійскія монеты наибол е р дки

изъ вс хъ въ Таврид , т мъ любопытн е
сл дующая, пока единственная, съ новы-
ми типами. Она и найдена была въ Феодо-
сіи, л тъ пятнадцать тому назадъ.

10. Голова Геракла съ бородой вл во.
Палица, подъ нею – ΘЕΥΔО.

; 4,72; 19.
До сихъ поръ было изв стно всего во-

семь штукъ серебряныхъ монетъ Феодосии.
въ четырехъ разныхъ номиналахъ, изъ нихъ
три представляютъ головы Паллады и быка
на оборот , а одинъ безбородую голову,,
в роятно того же Геракла. М дныхъ мо-
нетъ этого города изв стно еще мен е, все-е-
го два сорта: голова Паллады, съ оружіемъ
на оборот  и голова Геракла, съ бодающим-
ся быкомъ35 . Бурачковъ отнесъ къ этому го-
роду еще три сорта, но они принадлежатъ
Одиссу и Фивамъ36 . На =еодосійскихъ мо-
нетахъ особенно любопытно различіе въ на-
писаніи имени города; на серебр –
ΘΕОЕΔ, а на м ди – ΘΕΥ и – ΘЕОΔО,
что возбуждало разныя объясненія у нумиз-
матовъ37 ; теперь и на серебр  нашлось
тоже надписаніе, что и первое на м ди, но
бол е полное. Толковать эти три различ-
ныя наименованія того же города я не бе-
русь. Феодосія завоевана и присоединена
къ Боспорскому царству Левкономъ  I, око-
ло 392 года; до того она своей монеты не
им ла, если не допустить, что таковая
была, но еще не найдена; все изв стноее
относится къ бол е позднему времени, а
именно къ IV в ку. Такое положеніе дока-
зываетъ, что Феодосія и посл  своего под-
чиненія все же сохранила большую долю
автономности, до введенія чекана своей
монеты включительно. Въ в совомъ
смысл  вся эта монета чеканена по эгинс-
кой систем , съ номиналами въъ 3, 1½, ½, и
¼ обола; зд сь издаваемая той же систе-
мы, но это уже ц лая драхма; она доволь-
но много пострадала, ч мъ и объясняется

значительное уменьшеніе ея в са, который
долженъ бы быть около 5,50 гр., судя по
другимъ городамъ Сарматіи п Тавриды.

ПАНТИКАПЕЙ
Этого города изв стно такъ много раз-

ныхъ монетъ и он  такъ часто и подробно
издавались, что трудно ожидать найти, что
либо совс мъ новое; здд сь можно предста-
вить хотя и не новые типы, но все же весь-
ма любопытную и значащую см сь ужее
изв стныхъ.

11. Голова безбородаго Пана въ
в нк  влл во.о.

Конь пасущійся вл во, подъ нимъ–
ΓΑΝΤΙ.

; 9,10; 25.
12. Все тоже, меньшій разм ръ.
 Все тоже, меньшій разм ръ.

; 6,08; 20.
Въ Пантикапе  давно изв стны между

прочими два особые сорта серебряныхъ мо-
нетъ: первый – голова Пана и голова быка
на оборот , второй – голова Аполлона и
пасущійся конь, на оборот 38 . Здд сь опи-
сываемыя представляютъ соединеніе этихъ
двухъ сортовъ: лицевыя стороны сохранены
отъ перваго, а оборотныя одинаковы со вто-
рымъ. Для уясненія такого см шаннаго сор-
та сл дуетъ зам тить, что первый есть дид-
рахма эгинской системы, съ среднимъ
в сомъ 11,72 гр., второй половины IV в ка,а,
а второй – тетрадрахма аттической системы,
съ среднимъ в сомъ 15,58 гр., ІІI или дажее
начала II в ка. Какъ видимъ, описываемыя
монеты значительно легче даже перваго сор-
та, а т мъ болл е второго. Лицевая сторона
№ 11-го довольно стерта, но таже самая, что
у перваго сорта, въ мельчайшихъ чертахъ
вс хъ размм ровъ, таковъ-же и діаметръ мо-
неты; оборотъ хотя и тождественъ съ обо-
ротомъ второго сорта, но и буквы подписи и
все изображніе, разм рами значительно
меньше видимыхъ на монетахъ того сорта.
Изъ этого сл дуетъ, что хотя на оборотт
№ 11-го и ясны сл ды перечеканки, но та-
ковая не могла быть сд лана во время вто-
рого сорта, съ головой Аполлона и конемъ,
ея оборотной матрицей, им ющей бoльшій
разм ръ. Приходится допустить, что № 111
есть промежуточная монета, на которой,
сохранивъ лицевую сторону съ головой Пана
ввели другое изображеніе на оборот  – коня,
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1 Первая цифра – в съ въ граммахъ, вторая – діаметръ въ миллимметрахъ; такъ и
дальше. Въ остальномъ порядокъ описанія обычный: первыя строчки описывают лице-
вую сторону, вторыя – оборотъ; номера т  же и на рисункахъ.

2 Бурачковъ. Общій каталогъ, л. XIV, рис. 34.
3 Такія с киры см. Daremb. et Sagl. Dict., Securis fig. 6267; такжее Dolabra fig. 2488.
4 Рисунки № 4 и 5 даны только оборотныхъ сторонъ, такъ какъ лицевыя ихъ стороны

точно т же, что и № 3. Къ № 4, частью обр занному въ древности, присоединена лице-
вая сторона отъ бол е полнаго экземпляра иного варіанта, для показанія рисунка факела
въ рук  Артемиды

5 Напр., указывая лишь н которыхъ, оборотъ принятъ за лицевую сторону: Mionnet;
Descr. des mon., suppl., II, 3; Кёне, Муз. Коч., I, 165; Poole, Cat of the gr. coins, Thrace, 2;
Подшиваловъ, Нум. Каб. Рум. музея, I вып., 15.

6 Напр., Köhler, Serapis. II, 98, № 82–88, 108–109; тоже Эккель, Сестини, Міоннэ.
7 Кёне, Муз. Коч., I, 166; ран е, въ “Изсл д. древн. Херсонеса“; онъ вид лъ въъ

этой же фигур  мужчину съ бичемъ.
8 Sallet, Beschr, d. ant. Münzen, I, 3.
9 Mionnet, Descr. des méd., suppl. II, 3; ран е такжее Эккель, Сестини и друг.
10 Köhler, Serapis, II, 108–109.
11 Daremb. et Saglio, Dict., Galea, 1445; Gaebler, Die ant. Münz. Nord-Gr., III, 13, Taf, I

fig. 1–7.

думая чеканить номиналъ совс мъ другогоо
в са; поэтому описываемая монета есть пе-
речеканка въ этотъ новый сортъ очень ис-
тертаго (или умышленно подчищеннаго)
экземпляра перваго сорта (Панъ и голова
быка), на которомъ лицевая сторона остав-
лена безъ изм ненія, а оборотъ причеканенъ
вновь. Этимъ объясняется плохое состояніе
лицевой стороны и хорошее оборота. Такое
объясненіе подтверждается недавно посту-
пившимъ въ собраніе г. Терлецкаго экземп-
ляромъ монеты, описанной подъ № 12, по
типамъ точно подобной съ № 11, но им ю-
щей в съ всего въъ 6,08 гр. и діам.  20, на ко-
торой никакихъ сл довъ перечеканки не
зам чается; изображеніе на ея оборотт  съ
еще бол е уменьшенными размм рами,
ч мъ у № 11 и голова Пана на лицевой сто-
рон  также гораздо меньше, что и подтвер-
ждаетъ самостоятельность сорта. Очень
большое значеніе могло-бы им ть точноее
опред леніе, ч мъ именно въ ряду номи-
наловъ былъ этотъ сортъ и какой систем
онъ принадлежалъ, эгинской на пред л
которой чеканенъ, или аттической. Въ по-
сл днемъ случа  его пришлось бы счесть
дидрахмой, но такой номиналъ въ аттичес-
кой систем  на Боспор  изв стенъ лишь
въ I в. до Р. Х , а описываемый сортъ по сущ-

ности и стилю изображеній не позже конца
IV в ка. Точн е будетъ допустить, что этоо
номиналъ эгинской системы и въ такомъ
случа  онъ могъ быть только девятиоболь-
ной монетой. Тогда зд сь получается дока-
зательство чекана этихъ столь р дкихъъ но-
миналовъ не только въ золот , что уже по-
казано въ иномъ м ст 39 , но и въ серебр .
Средній в съ такого номинала долженъ
быть около 8,00, но № 11 в ситъ болл е 9,00,
что объясняется перечеканкой изъ старой, а
№ 12 в ситъ всегоо 6,08, будучи очень хоро-
шей сохранности; однако, посл дняя при-
дана монет  превосходной очисткой отъ на-
кипи хлористаго серебра, до которой она
в сила 7,22 гр. и сл довательно потеряла
при очистк  не мен е 1,00 своего серебра,
а потому и не можетъ считаться эгинской
драхмой. Въ бол е раннюю пору на Бос-
пор , въ конц  V V в ка, девятиобольный
номиналъ изв стенъ почти съ несомн нно-
стью, его средній в съ, изъ трехъ хорошихъъ
экземпляровъ, 7,97 гр.; система, конечно,
таже эгинская40 . Для окончательнаго р ше-
нія надобно подождать находки еще
н сколькихъ экземпляровъ.

А. БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРДЪ
Октябрь 1911 года
г. Ялта.
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12 Köhler, Serapis, II, 109; ссылается на Лессинга.
13 Waddington, Mel de num., II, 22.
14 Babelon, Les Perses Achem., LXXIV.
15 Gardner, Саt. of the gr. coins, Thessaly, 38, рl. VIII, f. 1–4.
16 Babelon, Les Perses Achem., 17, № 139–142, р1. III, f. 1–4 (воинъ нагой, чеканены въ

Тарс  около 450 г.).
17 Wroth, Cat. of the gr. coins, Lesbos, 178, р1. XXXVI, f. 9. (воинъ въ брон  около

450 г.).
18 Head, Cat. of the gr. coins, Ionia, 326, р1. XXI, f. 10 (воинъ нагой, чеканены около

362 г., в роятно въ Клазомен ). Эта монета приведена и Кёне (Муз. Коч., I, 161), но
приписана Херсонесу.

19 Раи у, Real-Епс., VI Hlb., 2018.
20 Діодоръ Сиц., XV, 32, 33; Корн. Непотъ, Хабрія, І.
21 Кёне, Музей Кочубея I, 166; Бурачковъ, Общій кат., стр. 116.
22 У каждаго диферента, въ скобкахъ, сокращенно, указываю гд  можно увид ть

монету съ такимъ обозначеніемъ; конечно, н тъ надобности и возможности указать всс
собранія, даю лишь наибол е знакомыя. Сокращенія здд сь значатъ: ВК–собр. Вел. Кн.
Александра Михайловича; Од.–собр. Од. Общ. Ист. и Др.; К–указанный Кене въ „Муз.
Коч.“; БД–мое маленькое собраніе.

23 Dumersan. Descr. du cab. de M. Allier de Hauteroche, 26, pl. IV, f. 6, гд  та монетаа
отнесена къ Херсонесу =ракійскому. Эту монограмму Кёне выразилъ не точнымъ подбо-
ромъ буквъ.

24 Бурачковъ, Общ. кат., л. XV, рис. 60–62; тоже великол пной работы и в роятно
того же р зчика-художника.

25 Бурачковъ, Общ. кат. л. XIV, рис. 25, 41 и под; Н сколько новыхъ или малоизв ст-
ныхъ монетъ Херсонеса, Зап. Од. Общ., XXVI, 3–8, 19.

26 Относит. ст. монетн. метал., Нумизм. Сб., I, 82, 84, 99–100 и друг.
27 Относит, ст. мон. метал., Нумизм. Сборн., І, 85, 90, 92, 82.
28 Н сколько нов. мон. Херс., Зап. 0д. Общ. XXVI, 3, 8, 11, 18–21.
29 Бурачковъ, Общ. кат; л. XIV, № 18–19.
30 Н сколько нов. мон. Херс., Зап Од. Общ., ХХVI, 32.
31 Бурачковъ, 06щ. кат., л. XIV, № 37–40.
32 Бурачковъ Общ кат.. л., XV, рис. 75; Алекс евъ, Изсл дованіе о Херсонесскихъъ

монетахъ, 54, 55, табл. II, рис. 54–55.
33 Бурачковъ, Общ. кат., л. XV, рис. 68.
34 Бурачковъ, Общ. кат., л. XХ, рис. 86, 99.
35 Бурачковъ, Общ. кат., л. ХVIII. рис. 1–3, 8–9.
36 Бурачковъ, Общ. кат., л. ХVIII. рис. 4, 6–7.
37 Кёне, Муз. Кочубея, I, 276.
38 Бурачковъ, Общ. кат., л. XX, рис. 59–60, л. XXI, рис. 103. Обыкновенно, при опи-

саніяхъ второго сорта на его оборот , видятъ Пегаса [кн. Сибирскій, Кёне]; экземпляры
великол пн йшей сохранности указываютъ, что это простой конь.

39 Относительная стоимость монетныхъ металловъ въ полов. IV в ка, Нумизм.
Сборн., I, 40–41.

40 Бурачкову, Общ. кат., XIX, рис. 15.
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SUMMA RIES
A.A. Nepomnyashchiy

ORIENTAL STUDIES IN THE CRIMEAN BIBLIOGRAPHYC LITERATURE
IN THE 19-th  – THE FIRST THIRD OF THE 20-th CENTURIES

The author of the paper proposes to include the literature on history and ethnography of
Crimean peoples into Oriental studies. Therefore these researches may be important for
Orientalists. The history of Crimea was studied intensively during the 19-th – the first third of
the 20-th centuries. In accordance with those researches E. Yopstein, F. Maksimenko,
V. Simonovsky, G. Gennady, A. Markevich, D. Spiridonov, F. Adelung, V. Tisengausen,
V. Smirnov, etc. created significant bibliographical lists on Crimean problem. The researches
of this kind are still in progress.

О.O.  Bordilovska
KASHMIR RELIGIOUS MOSAIC

The article is dedicated to religious specificity of Kashmir. This land in the Northern part
of Hindustan is the heart of Asia, the crossroads of all trans-Asian ways. Kashmir is famous for
its unique nature and climate, its beautiful handicrafts and rich cultural heritage. It is a historic
fact that Hindus, Muslims, Sikhs and Buddhists had lived there in peace and amity for centu-
ries. Only the partition of the sub-continent into India and Pakistan in 1947 gave rise to communal
tension. Now the State of Jammu and Kashmir, a land of great beauty and tradition of harmonious
co-existence, is in the grip of violence.

P.O. Varbanets
TO THE QUESTION OF TURKISH NATIONALIST IDEOLOGY GENESIS

The article examines evolution in ideology of Turkish nationalism. It is demonstrated in
the article that the basic stages of its formation are: 1) the stage of structural crisis; 2) the
cultural stage; 3) the political stage; 4) the stage of national mass movement; 5) the ideological
stage. The author concludes that the national ideology of kemalism was original phenomenon
estranged from cultural - political tradition. That is why the separation of the state from the
society was overcome only in the 80-th of the XX century when Islam was rehabilitated at the
level of the state ideology.

V.V. Velychko
SETTING UP OF REGIONALADMINISTRATION SYSTEM IN ANCIENT CHINA

The author of the paper believes that the model relations between the Center and regions
in China at ancient times had significant influence upon the subsequent forming of regional
administrative system. To demonstrate this the author made the comparative analysis of admin-
istrative systems of Shan-in, Chzhow, Chzhango, Chuntsu, Tsin and Khan empire periods in
ancient China.

Thus, originally in ancient China the processes of state establishment correlated with the
different models of regional administration. As a result the new model of regional administra-
tion was formed in Khan empire when the territory of the Chinese state became vast. Since the
model of territorial administrative system has not been changed.

O.D. Ohneva
TIBET: MOUNTAINS, HEROS, MOUNTAIN GODS

“The epos about the king Hesar” is a main and significant part of Tibetan culture. This epic
composition is dedicated to the king Hesar and his country – Ling. According to the analysis of
this text the author of the paper drew a conclusion about turning of Hesar and Ling country
images into typical Tibetan figures despite their foreign origin.

L.D. Pritsak
THE TREASON OF KHAN

The author of the paper does not support the idea of some Ukrainian and foreign historians
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that Crimean Khan Islam Girey betrayed Bogdan Khmelnitsky under signing the Zboriv pact
with the Polish king Jan Kazimir in 1649. On the contrary, the comparative analysis of the
Zboriv pact texts as well as previous and following ones testifies that Islam Girey supported the
idea of the independent Ukrainian state – the dream of Bogdan Khmelnitsky.

S. Rybalko
SOCIAL CULTURAL CONTENS OF JAPANESE COSTUME

The author believes that Japanese costume reflects main cultural aesthetic universals of
the Japanese. This idea may be confirmed by chronological analysis of changes in Japanese
dress since Kheian (8–12AD) to Meidzi period (19AD). Thus, we can observe the conservative
character of Japanese costume. The Japanese costume was always connected with social, age,
situative factors. However constancy of the dress standard led to deviations from norms creating
new contexts of the costume perception.

V.V. Sedniev
THE EVOLUTION OF FOREIGN POLICY CONCEPTION OF THE CHINESE

PEOPLE’S REPUBLIC: FROM THE THEORY OF “THREE WORLDS”
TO THE THEORY ON “MULTIPOLAR WORLD”

Since 60–70-th the conception of “three worlds” had become predominant in foreign policy
of the CPR: the first world –  the USA and the USSR as imperialist empires; the second world –
developed Western states and Japan; the third world – developing countries of Asia, Africa,
etc. In accordance with Mao Tse Dun ideas the leaders of the CPR in the 60–70-th preferred to
develop the contacts rather with the USA than the USSR despite similarity of their social
systems. It was reaction of China on the aggressive foreign policy of the USSR. At present the
socialist world system collapsed, Asia includes several developed countries, Europe is united
and therefore some present-day Chinese leaders support the idea of “multipolar world”. This
conception reflects running world processes.

T. Stoliar
THE CLAN ROOTS OF JAPANESE SOCIUM

The author of the paper believes that the traditional clan system is preserved in the modern
Japanese society. According to the author’s opinion the clan system was created in the samurai
midst in the Middle ages. During the Tokygava and Maidzi periods the clan relations were
brought into Japanese society and became an important feature of present-day Japan.

M. Taran
AMERICAN-CHINESE RELATIONS AND FACTOR

OF TAYBAY SECURITY IN 1990-th
(WASHINGTON REACTION ON SOME CONFLICT ASPECTS)

The USA-CPR relations are complicated because the Taybay problem exists. In 1990-th
the USA shared the idea of peaceful co-operation with the CPR. However Chinese leaders
believe that Taybay is a part of China. American politics defend the independence of Taybay
because it is the US strategic partner in the Pacific region. Thus, the negative influence of
problem of Taybay security on the American-Chinese relations forces the American adminis-
tration to revise relations between the USA, the CPR and Taybay.

O.O. Chuvpylo
SOCIALAND ECONOMIC ISSUES IN ACTIVITIES OF THE INDIAN NATIONAL

CONGRESS (20–30-th OF THE XX CENTURY)
The paper is dedicated to the position of some INC leaders concerning the ways to resolve

social and economic problems in India in 20–30-th. Thus, J. Nerhu supported improvement of
conditions for the working class upon condition of the trade-unions establishment. M. Gandhy
proposed to restore traditional Indian society. J. Nerhu supported the idea of reforming social-
ism in spite of totalitarian position of Indian communists before the World War II. Thus, leaders
of the INC created their own model of economic development for India.
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V.A. Bushakov
THE ROLE OF GEOGRAPHIC TERMS IN FORMATION

OF THE CRIMEAN TOPONYMS
In formation of the toponymic system of any territory geographic nomens play great role.

Geographic conditions, natural environment, history, and specificity of material culture and
economy give rise to geographic terminology. Geographic (topographic) nomens divide into
orographic,  hydrographic, and landscape terms. The geographic terms include as well names
of the settlement or dwelling types and fortresses. Geographic terminology of the Crimean
Tatar language is conditioned by the landscape, natural and ecological environment of the
Crimean Peninsula on which the Crimean Tatar ethnos has formed. In toponymy of Crimea the
most used nomens are the following: qaya rock, qoba cave, dere gorge; ravine, taş stone, alan
clearing, burun cape, bogaz mountain passageway, oba barrow, qır height, tobe hill, ağız ~ avuz
outfall; passageway; road fork, dağ ~ tav mountain; forest, woods, bayır mountain, hill, height;
slope, çayır clearing, pasture, hayfield, sırt mountain ridge), çoqraq spring, suv water; river,
çeşme spring, özen river, tekne spring, cılğa ravine, köl lake, quyu well, el village, köy
village, qoş hut, otar pasture; farm-stead, kermen fortress.

The orographic terms can be divided into (I) terms reflecting (1) the positive relief forms:
mountains, ridges, rocks, hills, stones, barrows, heights or (2) the negative relief forms: dales,
gorges, gullies, ravines, passes, caves and (II) the terms characterizing the earth surface
horizontally: remarkable places, pastures, forests; here  the landscape terms çoñğar, alan, çöl,
orman, taşlıq, yayla, yazı should be included.

In formation of oikonyms terms that name dwellings, settlements, fortresses, and temples
(ev, üy, avul, el, köy, sala, caylaq ~ caylav, yayla, qışlaq ~ qışlav, otar, yurt, kermen, qale,
qastel, mescit) rank high.

In the article all the Turkic and Greek geographic nomens reflected in the Crimean to-
ponymy are alphabetically represented with the corresponding place names.

А.В. Богомолов
ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СЕМАНТИЧНОЇ  ЗОНИ

“КОНФРОНТАЦІЇ” В  СУЧАСНІЙ АРАБСЬКІЙ МОВІ
У статті аналізується семантична зона КОНФРОНТАЦІЇ в сучасному арабському

політичному дискурсі. Автор демонструє культурно-специфічні моменти, пов’язані з
концептуалізацією конфліктних ситуацій, які роблять арабську картину світу відмінною
від тієї, що притаманна англійській та іншим індоєвропейським мовам. Методологічний
підхід автора базується на роботах А. Вежбицької, А.Д. Шмелева та теорії метафори Дж.
Лакоффа і М. Джонсона. Як матеріал для семантичного аналізу використовуються
переважно тексти з веб-сайту катарського телеканалу Аль-Джазіра. Головна увага
приділяється аналізу концепту SUMUD (умовний відповідник українському “стійкість”).
Семантичний та граматичний аналіз цього концепту показує його зв’язок з низкою інших
концептів. Зокрема дуже цікавим, на думку автора, є його зв’язок з таким центральним
для арабського політичного та ідеологічного дискурсу концептом, як Єдність.

А.М. Emirova
LINGUISTIC IDEAS OF BEKIR CHOBAN-ZADE

“The Crimean-Tatar Scholar Grammar ” by the renowned Crimean-Tatar specialist in Turkic
philology was first published in 1925 in Arabic script in Turkish. It was transliterated nowa-
days and adapted to the standards of  the  modern Crimean-Tatar language under guidance of
Professor А. Emirova. An attempt to outline major foundations of Choban-Zade linguistic
concept was made on  the  basis of  the  monograph contents.

О.О. Chubrikova
PECULIARITIES OF COMPOUND (EXPANDED) SENTENCE

IN TURKISH (TRANSLATION INTO UKRAINIAN)
Based on her teaching and translating experience the author has attempted to give a

classification of the Turkish sentence, specifically, the compound (expanded) sentence, with a
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focus on its peculiarities. Working-out ways and rules for translation of Ukrainian compound
sentence into Turkish and Turkish compound sentence into Ukrainian is the main aim of the
research. The author believes that the article could be regarded as the initial step for further
study of translation techniques.
 

O.B. Bubenok
TO THE QUESTION OF SOCIAL, ETHNIC AND ECONOMIC

FACTORS CORRELATION IN NOMADIC SOCIETIES
OF EURASIAAND NORTHERN AFRICA

Traditionally most of historians studied separately the issues of economic, social and
ethnic development of nomads. Thus, in Eastern Europe nomadic studies were based on Marxist
conceptions and paid principal attention to social and economic aspects of historic process.
Therefore researches of Marxist historians and ethnologists were based on basic principles of
evolutionism. Non-Marxist conceptions concerning social history of nomads were spread in
the West among the researchers who mentioned the cyclic recurrence in development of Nomadic
societies. However a summarizing conception concerning connections of different factors in
Nomadic societies was not formalized. Therefore the comparative analysis of nomadic societ-
ies of the Northern Africa and Eurasia will possibly give an answer to the question: could
economic, social and ethnic factors be connected in the nomadic systems?

The paper represents an attempt to analyse social and economic structure of Eurasian
and Northern African nomadic societies on ethnic level. Social, ethnic and economic structures
of the Ancient Scythians, early Medieval Khazars, Pechenegs, Polovciahs, Mongols and Mod-
ern Arabs and Berbers are compared in this research.

As a result, we can observe the predominant role of ethnic factor in social processes. The
social structure of the nomadic communities is believed to emerge as a result of predominance
of some powerful clans and tribes over the weaker ones. Military and political activities of the
most powerful clans and tribes result in formation of stable alliances in which the conquering
family, clan or tribe rules over the conquered population. So the predominant group seizes the
supreme power over other ethnic groups. Beside, we know as well that subdivisions of steppes
communities belonged to different household types. This means that the tribes of stock-raising
nomads politically dominated over pastoral semi-sedentary tribes. The sedentary agricultural
population occupied the lower stage in this hierarchy. We can observe this situation from the
ancient through the medieval times till nowadays. Possibly the tribes of conquerors preferred
to pasture cattle in the steppes; it was very prestigious occupation whereas subjugated tribes
were busy with non-prestigious work – agriculture. In other words, we can suppose that this
distinctive feature does not depend on time or place, i.e. it is natural feature of nomadic society.

V. Khranovsky
THE BAKHTIAREANS ARE THE IRANOPHONE DESCENDANTS

OF THE ANSHAN ELAMEANS, ARE NOT THEY?
Some researchers of history, language and literature of the Bakhtiarean tribes believe that the
Bakhtiareans are Modern Iranophone descendants of the Ancient Elameans from Anshan - a
historical mountain region in South Western Iran. The detailed analysis of the Bakhtiarean
language, culture and anthropological type testifies that this ethnos was formed as a result of
mixing of various ethnic groups migrated to this territory at different times.  Only some archaic
elements in the Bakhtiareans faiths and material culture as well as some words of non-Iranian
and non-Indoeuropean origin in the Bakhtiarean language may testify the traces of culture,
religion and languages of the Elameans, Shumereans, Khuriteans and other peoples who were
founders of Ancient civilizations of the Orient.
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