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THOUGHTS ON INDIA AND PAKISTAN:
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The paper deals with the most common issues of political and economic history, security chal-
lenges, bilateral relations of two biggest states in South Asia, India and Pakistan. The article is 
dedicated to the 70th anniversary of independence, since 1947 partition of British India gave the 
chance to both of the states to create a new story. The author presents her own understanding of 
the specifics and paradoxes of the history of India and Pakistan, with the special attention to the 
most interesting facts and processes, starting with the very beginning – the celebration of Inde-
pendence Day – August 14 in Pakistan and August 15 in India. This symbolic fact has provided a 
long history of complicated bilateral relations, full of entrust and enmity, up to the open military 
conflicts between the two. The communal hostage and religion-based riots created one of the most 
severe situation in the world’s history, with millions killed and millions people shifted. Not only 
states, provinces and villages, but families have been divided because of the “two nations’ theo-
ry”. While Pakistani leaders and citizens of the new state celebrated the event with large scale eu-
phoria, Indian politicians were full of skeptics, with the hopes that Pakistan is nor forever and that 
India should be once reunited. At the same time, as the author points out, it is not such an easy 
job – to divide the common history. One of the paradoxes is that many famous historical places, 
like the oldest Indus river civilization towns Harappa and Mohenjo-Daro are in Pakistan now, not 
in India. One more paradox – born in New-Delhi Pervez Musharraf became the President of 
Pakistan, while born in Peshavar Manmohan Singh – Prime-Minister of India. So, many new 
myths and documents were needed for the new nations identities, many problems are still here to 
be solved, and the author makes the conclusion, that with the new generations India and Pakistan 
may finally start a real neighborhood and collaboration.

Keywords: independence, “two nations” theory, secularism, national idea, India, Pakistan, 
constitutions, South Asian subcontinent

О. А. Борділовська
РОЗДУМИ ПРО ІНДІЮ І ПАКИСТАН:
ДО 70-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДВОХ ДЕРЖАВ

14 і 15 серпня 2017 р. святкують свою незалежність дві держави, що колись були 
найбільшою колонією Великої Британії, – Ісламська Республіка Пакистан і Рес-
публіка Індія, відповідно. 70 років – вже доволі серйозний вік, коли можна говорити 
про певну зрілість, здобутки і досягнення. Так само можна аналізувати прорахунки 
та переоцінки тих чи інших тенденцій і явищ, що становлять суть як двосторонніх 
відносин, так і загальної регіональної ситуації. За цей період стосунки між двома 
найбільшими державами субконтиненту стали майже хрестоматійним зразком так 
званих асиметричних відносин, а ще – прикладом затяжної ворожнечі та недовіри. 
Їхньому вивченню присвячені вже цілі томи наукової літератури, над ними працюють 
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і зараз провідні аналітичні центри як у самих країнах, так і в колишній метрополії, 
а також на батьківщині think-tanks – у США. Зокрема, перший аналітичний центр 
світу – Brookings Institution має свій “Індійський проект” на чолі з Т. Мадан, і це 
на додачу до більш широкого центру південноазійських досліджень, фахівці якого 
(в тому числі й відомий С. Коен) вивчають абсолютно усі проблемні аспекти регіо-
нальної ситуації.

Серед інших знаних західних дослідників, які зокрема зосереджені на темі Роз-
ділу (саме так, з великої літери пишеться цей термін у науковій літературі як За-
ходу, так і у самих країнах, Індії та Пакистані), слід передусім згадати Стенлі 
А. Уолперта: почесний професор Університету Каліфорнії відомий своїми праця-
ми з сучасної політичної історії Південної Азії, зокрема, він є автором біографії 
М. А. Джинни та справді енциклопедичної за обсягом і аналізом інформації  праці 
“Індія”, яка багато разів перевидавалась. Тема, звичайно, є популярною серед бри-
танських фахівців: І. Телбот – професор історії Саутгемптонського університету, 
знаний своїми працями з сучасної історії як Індії, так і Пакистану, є одним з най-
більш знаних дослідників Розділу колишньої Британської Індії і витоків сучасної 
індо-пакистанської конфронтації. Цю тему сьогодні продовжує Д. МакЛеод, який у 
своєму дослідженні (“India and Pakistan. Friends, Rivals or Enemies”) зупиняється на 
всіх аспектах складних відносин двох найбільших країн Південної Азії, а також 
професор історії з Оксфорда Ясмін Кхан, яка презентувала книгу “The Great Parti-
tion: the making of India and Pakistan”.

Чимало знаних фахівців-індологів працюють у Російській Федерації, достатньо 
згадати Т. Шаумян, В. Кашина, С. Луньова, О. Малярова, О. Куценкова, Б. Клюєва, 
М. Плешову, Н. Лебедєву, Ф. Юрлова та багатьох інших, а також дослідників по-
літичних та соціальних проблем Пакистану – В. Москаленка, Ю. Ганковського, 
О. Плешова, Є. Бєлокриницького.

В Україні ми вже теж маємо хоч і невелику, але серйозну традицію вивчення не 
лише індійської культури і філософії, а й історії, політичної ситуації та зовнішньо-
політичної стратегії. Проблемами двосторонніх відносин Індії і Пакистану та регіо-
нального розвитку займались О. Лукаш, П. Ігнатьєв, І. Горобець, А. Кобзаренко, 
В. Вішньов, В. Таран та автор цього дослідження. Крім того, деякі аспекти політич-
ного та економічного розвитку країн висвітлені в наукових доробках послів України 
в Індії і Пакистані (О. Семенець, І. Поліха).

У запропонованому дослідженні автор певним чином підводить підсумок значно-
го етапу власних наукових пошуків та намагається звернути увагу на окремі цікаві, 
навіть парадоксальні факти і тенденції з історії та політики двох найбільших держав 
Індостану. Отже, ця стаття – спроба показати, якою іноді непередбачуваною може 
бути історія, наскільки змінними, залежно від внутрішніх і зовнішніх факторів, є 
міжнародні відносини і як цікаво складається з окремих фрагментів політична си-
туація в регіоні протягом певного періоду часу. Звичайно, автор не претендує на 
якусь абсолютну істину, швидше намагається акцентувати увагу на справді непере-
січних подіях і явищах. Тож це дослідження є проявом суб’єктивних міркувань щодо 
політики в Південній Азії та індійсько-пакистанських відносин як основної складо-
вої цього регіонального комплексу. Після багатьох років вивчення культурних особ-
ливостей, політичної історії, соціальної ситуації й міжнародних відносин регіону, 
а також під впливом спілкування з індійськими та пакистанськими колегами ви-
дається логічним зробити деякі узагальнення та виявити специфічні явища, які відбу-
ваються тут протягом 70 років (хоч насправді їхні фундаментальні підвалини мають 
набагато поважніший вік, що вимірюється навіть не століттями, а тисячоліттями).

Почати треба з того, що держави, які здобули незалежність начебто одночасно, 
святкують її в різні дні, як бачимо. 14 серпня 1947 року в Карачі М. А. Джинна при-
йняв присягу як генерал-губернатор незалежного Пакистану, генерал-губернатором 
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Домініону Індійський Союз став лорд Л. Маунтбеттен, і незалежність Індії прого-
лошено наступного дня, 15 серпня, – так було рекомендовано астрологами [Tunzel-
mann 2007]. Насправді відомим є той факт, що саме 14 серпня було визначене 
спільним днем для святкування, але з тим не погодилися в Індії: на знак протесту 
проти створення Пакистану і самої ідеї, навколо якої ця країна постала. Від цього 
моменту – святкування незалежності в 1947 році – починається 70-річна історія від-
носин між Індією та Пакистаном, сповнена, на превеликий жаль, недовіри, підозр, 
відвертої ворожнечі і збройних конфліктів. Але парадокс № 1 у нашому дослі-
дженні полягає в тому, що поруч із великим конфліктним потенціалом у держав 
залишилася назавжди й спільна історія, дійовими особами якої часто-густо були 
члени однієї родини, розділені історичними і життєвими обставинами. Ба більше, 
народжені в Індії творили історію Пакистану – наприклад, Первез Мушарраф, пре-
зидент ІРП (1999–2009 рр.), родина якого походила із самої столиці Індії – Делі, або 
прем’єр-міністр Індії Манмохан Сінгх (2004–2014 рр.), який народився в Пеша-
варі – столиці провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані. Тож, як би ми тепер не 
оцінювати поділ Британської Індії, маємо визнати, що деякі речі розділити вкрай 
важко, а може, й зовсім неможливо. До речі, у західній історіографії до цих пір па-
нує думка, що провідні політичні сили всередині самої Індії не змогли домовитися 
між собою про майбутнє країни (як воно й було), що й зробило розкол неминучим, 
а відповідальність поклали на британців. Натомість у Пакистані поділ, звичайно, 
досі оцінюють інакше. Зокрема, колишній президент П. Мушарраф у своїх мемуа-
рах написав так: “Сутінки імперії стали промінцем надії – зароджувалися дві нові 
держави” [Мушарраф 2009].

Не перелічуватимемо тут усіх відомих фактів історії, лише коротко нагадаємо: 
поділ 1947 р. за планом Л. Маунтбеттена, останнього віце-короля Індії, на дві дер-
жави – Домініон Індійський Союз і Пакистан – відбувався за релігійною ознакою, 
відповідно до “теорії двох націй”. Він передбачав відторгнення від Індійського Со-
юзу тих частин провінцій Британської Індії, більшість населення яких становили 
мусульмани, для створення Пакистану. Таким чином, здійснилися мрії відомого 
поета Мухаммада Ікбала, ідеолога мусульманської держави, та його послідовників 
про створення “землі чистих (правовірних)” – саме так перекладається назва Па-
кистану. Ідея набрала остаточної форми на початку 30-х років ХХ ст. серед індій-
ських емігрантів-мусульман у Британії, і ця назва має також інше тлумачення, 
оскільки складається з початкових літер назв територій, які мали утворити нову 
країну: Панджаб, Афганістан (Північно-Західна прикордонна провінція), Кашмір, 
Іран (провінція), Сінд і Тохарістан (Белуджистан). Закон про незалежність Індії 
увійшов у дію 18 липня 1947 р., згідно з цим актом більшість земель залишилися 
у складі Індійського Союзу, до того ж переважна більшість із майже 600 кня-
зівств, правителі яких мали самі приймати рішення, до якої з новостворених дер-
жав приєднуватися, також залишилися в Індії. Її територія на серпень 1947 р. 
становила 3288 тис. кв. км з населенням 320 мільйонів, до новоствореного Пакиста-
ну відійшли території площею 945 кв. км з населенням 71 млн. [Индия сегодня 2005, 
122]. Щоб зібрати докупи такі значні території з населенням, що розмовляло різни-
ми мовами, належало до різних рас, мало різні релігійні вподобання і навіть у межах 
однієї релігії – індуїзму – було розділене на тисячі каст, Індії потрібна була своя 
державна ідея, і її створення виявилося непростою справою [Khilnani 2004, 151].

Поділ спричинив колосальні зрушення в регіоні Південної Азії, в тому числі 
одну з найбільших в історії XX сторіччя міграцію, призвів до болючих наслідків у 
соціальній та економічній сферах, на багато років ускладнив стосунки між двома 
новими незалежними державами. До Пакистану, зрозуміло, переїхало набагато 
більше людей: лише на самому початку, у серпні – листопаді 1947 року, до Пакис-
тану прибули більш ніж 5,5 млн. біженців-мусульман з Індії (на 2 мільйони більше, 
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ніж немусульман до Індії), що тоді становило майже 1/5 частину його населення 
[Ганковский 1995, 30]. Їх почали називати мухаджири – “переселенці”, в держав-
ному будівництві вони відіграли дуже значну роль. А найстрашнішим наслідком 
поділу стали погроми і сутички, під час яких загинули мільйони громадян різних 
віросповідань.

Досвід свідчить, що інколи історія грається з державами. Цікавим є, наприклад, 
той факт, що багато пам’яток стародавньої Індії опинилися в сучасному Пакистані, 
передусім міста найдавнішої на Індостані (ІІІ – сер. ІІ тис. до н. е.) культури доли-
ни річки Інд – Хараппа і Мохенджо-Даро, з яких починається історія великої індій-
ської цивілізації. Через території Пакистану, зокрема Пенджабу, пройшли й племена 
аріїв, які у ІІ тис. до н. е., можливо, знищили цю культуру. Також у Пакистані роз-
ташовується місто Таксила, столиця могутнього царства Гандгара, яке існувало в 
середині 1 тис. до н. е. і в якому був заснований один з перших на індійській землі 
університетів. Після походів Олександра Македонського тут поширюється вплив 
елліністичної культури, що наочно представлено в пам’ятках Кушанського царства, 
і було це в індуїстсько-буддійську епоху, коли ісламу ще й не існувало взагалі. У Па-
кистані інколи навіть жартують, що з такої причини (великої кількості стародавніх 
пам’яток індійської культури) саме їхню країну слід було назвати “Індостан”, а для 
Індії придумати іншу назву (до речі, вона існує – Бгарат – так звучить самоназва 
мовою гінді та на санскриті – на честь легендарного героя-царя). 

Та й сам річка Інд, на честь якої іноземці назвали країну, тече здебільшого тери-
торією Пакистану і впадає в Індійський океан біля міста Карачі у Пакистанській 
провінції Сінд (також названої за іменем річки), хоча розподіл вод її басейну – 
предмет ще одного спору між Індією і Пакистаном.

І як бути країні, яка намагалася створити свою державність на мусульманській 
ідентичності, з усією цією купою пам’яток індіуїстського та буддійського мисте-
цтва? У Музеї мистецтв Лахора, пакистанської культурної столиці, автору довелося 
бачити карту цивілізації долини Інду з назвою “Індо-пакистанська культура” – чи 
не дивний термін, зважаючи на те, що ідея Пакистану виникла на початку 30-х ро-
ків ХХ сторіччя, а Хараппській цивілізації налічуємо чи не 5 тисячоліть? 

З другого боку, краще так, ніж повна відмова від культурної спадщини і старо-
винної культури лише тому, що вона не має мусульманського наповнення. Саме 
цього боявся відомий письменник Салман Рушді (народжений у Кашмірі), коли у 
своєму романі про Пакистан “Сором” писав: “Пакистану довелося переписати істо-
рію, зректися минулого, оскільки його визнали таким, що не пасує ісламській сут-
ності… Тож століття Індії зникли під тонким прошарком середньопакистанського 
часу” [Рушди 2010].

До речі, про Кашмір: не беручи на себе аж надто відповідальні оцінки ситуації в 
цьому спірному регіон (цій проблемі автором також присвячено багато досліджень), 
відзначимо: мабуть, той факт, що він є справді спільною для обох країн культурною 
спадщиною (на яку кожна держава заявляє свої права), і став причиною того, що 
його так і не змогли повністю привласнити ані Індія, ані Пакистан. Приблизно тре-
тина території, відомої під історичною назвою Кашмір, сьогодні контролюється Па-
кистаном, чого категорично не хоче визнавати Індія, яка вважає рішення 50-х років 
про повний перехід колишнього князівства під свою юрисдикцію остаточним. Зно-
ву ж таки, цікаво, що саме Індія після першої війни з Пакистаном 1947–48 рр. ви-
несла питання ситуації в Кашмірі на обговорення міжнародних спостерігачів і на 
порядок денний ГА ООН. Але тепер саме Індія не допускає цих спостерігачів на те-
риторію підконтрольного їй Кашміру і категорично відмовляється від будь-яких 
пропозицій міжнародних посередників, вважаючи питання Кашміру справою лише 
двосторонніх перемовин з Пакистаном. Щоправда, від початку 70-х років, а саме від 
Сімльської декларації, яка закріпила фактичний стан речей і визначила так звану 
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“лінію контролю” на кордоні, перемовини ніякими новими успіхами не відзначи-
лися. Більш того, в Індії сьогодні вважають: чим менше взагалі говорити про 
Кашмір, тим краще, це така собі “мантра індійської дипломатії”. У Пакистані ж, 
навпаки, використовують будь-яку можливість, щоб привернути увагу світової 
спільноти до проблеми Кашміру, наголошуючи на постійних порушеннях тут прав 
людини індійськими урядовими силами [Борділовська 2012].

Справді, в індійському штаті Джамму і Кашмір ситуація останніми роками (вко-
тре!) суттєво загострилася, і питання повної автономії Кашміру знов ставиться на 
порядок денний різними сепаратистськими (визвольними) рухами. Натомість так 
званий Азад Кашмір, контрольований Пакистаном, демонструє повний спокій і по-
рядок, без жодних сепаратистських проявів. Цікаво, як це коментують в обох дер-
жавах. Індія постійно звинувачує Пакистан в експорті тероризму та спонсоруванні 
збройних організацій джихадистського типу, які вільно переходять через кордон і 
збурюють місцеве населення. Пакистан, навпаки, записує собі бонус із цього при-
воду, вказує на спроможність забезпечити порядок та нормальний розвиток терито-
рії і зауважує: так було б і з рештою Кашміру, якби він, відповідно до “теорії двох 
націй” і пропозицій щодо поділу, одразу був би включений до складу Пакистану 
[Arafatul Islam 2016].

Країна – це територія, але це ще й населення. Тож скільки націй на Індостані – 
дві чи одна? А може, ще більше? Як сприймається теорія М. Ікбала і М. Джинни 
сьогодні, коли можна вже аналізувати, чи виправдала вона себе за 70 років?

Кожна нація, як вважається, потребує своїх міфів і легенд, про що ми вже колись 
писали. Міфотворчість Пакистану має чітко визначену релігійну основу, якщо в 
мешканців країни забрати іслам як цементуючу основу нації, то й нації не буде, 
адже Пакистан – багатонаціональна країна, яка об’єднала представників різних ет-
носів – пуштунів, пенджабців, белуджів, сіндгів, а ще вищезгаданих мухаджирів, 
які прибули з Індії. Отже, державні ідеї двох країн абсолютно різні – також багато-
національна і секулярна за своєю законодавчою основою Індія, яка має переважну 
більшість (83 %) індуїстського населення, і держава Пакистан, яка створювала свою 
ментальність та ідентичність на основі ісламських цінностей, маючи серед своїх 
громадян переважну більшість мусульман-сунітів. 

Парадокс № 2 полягає в тому, що в сучасному Пакистані (державі мусульман 
Південної Азії!) живе стільки ж, а може, й менше (статистика змінюється) мусуль-
ман, скільки й в Індії. До того ж від 1971 р. існує ще одна держава мусульман Пів-
денної Азії – Бангладеш, у якої є свої легенди і яка має абсолютно іншу ідентич-
ність, ніж Пакистан (хоча б тому, що населення цієї країни етнічно монолітне – це 
бенгальці, які розмовляють своєю мовою і мають набагато більше спільних рис у 
культурі та побуті з бенгальцями-індусами, які живуть в Індії).

Колись у новоствореному Пакистані панувало почуття ейфорії: “Утворення не-
залежної держави Пакистан є найважливішою та, можливо, найвидовищнішою 
подією з-поміж світових подій після закінчення ІІ світової війни. Вона символізує 
тріумф принципу самовизначення та права народу існувати відповідно до власного 
способу життя” [Cheema 2007, 26]. Але ж творці Пакистану насправді не передбача-
ли створення суто ісламської держави, зокрема у своїй відомій промові М. А. Джин-
на зазначав: “Ви будете вільні, ви зможете вільно відвідувати свої храми, йти до ме-
четі або до будь-якого іншого місця молитви в новоствореному Пакистані. Те, до 
якої релігії, касти або нації ви належите, жодним чином не має бути справою дер-
жави, лише вашою особистою справою”. Більш того, демонструючи свою толерант-
ність і певним чином секуляризм, Джинна, який сам був мусульманином-шиїтом, 
номінував на високі державні посади представників різних релігій та течій, у тому 
числі індусів, шиїтів та алавітів [Ispahani 2016]. Творець Пакистану мріяв про 
окрему державу для мусульман Південної Азії, але не ототожнював її з ісламською 
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державою, оскільки упереджено ставився до впровадження в усі сфери життя суво-
рих ісламських канонів та зовсім не хотів, аби цивільне право в країні замінив ша-
ріат. Та згодом Пакистан таки перетворився на ісламську державу, адже М. Джинна 
помер через рік після створення країни, а разом з ним пішли в небуття толерантні, 
напівсекулярні підходи до державобудування [Борділовська 2007]. Надалі іслам 
поступово стає справді цементуючою основою країни, яка мала якось довести влас-
ному населенню і світовій спільноті право на існування. Саме іслам використовува-
ли усі військові диктатори – від Айюб Хана до П. Мушаррафа – для пояснення не-
обхідності якщо не воювати, то мати потужну армію для противаги Індії. Окремі, 
найбільш одіозні, такі як генерал Зія уль-Хак, взагалі почали впроваджувати меха-
нізми для захисту ісламу всередині країни: саме за його наказом у Пакистані орга-
нізовувалися рухи, які мали остаточно “очистити” країну, тобто боротися проти 
представників інших релігій (індусів, сикхів, християн), а також проти інших, несу-
нітських течій у самому ісламі. На сьогодні проблема релігійних меншин – один з 
найсерйозніших викликів у пакистанському суспільстві, кількість несунітів в уряді 
та інших державних органах обмежена, і це стосується не лише християн або сик-
хів, а й представників течії ахмадійя та шиїтів (яких за неофіційним наказом не бе-
руть, наприклад, до миротворчих місій). Лише останнім часом почали з’являтися 
позитивні зрушення на цьому шляху, спостерігається поступове повернення до того 
бачення, виразником якого був М. Джинна, – плюралізму, відкритості і мультикуль-
турності, хоча й з мусульманською більшістю. 

Таким чином, теорії та концепції можуть давати різні результати – залежно від 
того, хто і як їх імплементує. Про суперечність та недосконалість теорії двох націй 
свідчать не лише внутрішні проблеми соціального розвитку, а й подальші події по-
літичної історії Пакистану. Так звана Бангладеська криза і відхід східного крила 
стали значним ударом для держави, яка більше не могла “охоплювати” Індію з двох 
сторін, а відносини між Пакистаном і Бангладеш так само були затьмарені розділом 
та його наслідками (поділ майна, біженці, полонені, вбиті під час війни), як колись 
індо-пакистанські стосунки.

Заради справедливості потрібно сказати декілька слів і про секулярну, демокра-
тичну (за багатьма ознаками) Індію: в цій країні протягом останніх років почасті-
шали випадки погромів і нападів на релігійному ґрунті, аж до лінчування мусуль-
ман. Це дає привід пакистанській стороні відзначати: якби не створення Пакистану, 
мусульмани в Індії зазнавали б постійних утисків і їхню безпеку ніхто б не гаранту-
вав. До речі, теперішній прем’єр Індії Нарендра Моді – особа, яку не дуже люблять 
у Пакистані, адже свого часу, перебуваючи на посаді губернатора штату Гуджарат, 
він не запобіг мусульманським погромам, одним з найбільших в історії сучасної 
Індії, жертвами яких стали тисячі мусульман. Більш того, через такий прикрий факт 
у своїй біографії багато років Моді був нев’їзним до США (аж поки не був обраний 
у 2014 р. головою індійського уряду). 

Отже, питання міжконфесійного спілкування існують і в Індії, а про загальну ат-
мосферу недовіри до мусульман, зверхність у відносинах з ними годі й говорити 
(якось довелося почути від колеги-індуса таку характеристику ще одного колеги: 
“Він мусульманин, але дуже хороша людина”). Більш того, за 70 років в Індії сфор-
мувалося таке явище, як політичний індуїзм, фактично це різновид шовінізму, 
основним гаслом якого є “Індія для індусів!”, а метою – відродження цивілізаційної 
величі країни в нових політичних умовах. Базою цього явища є концепція Гіндутви 
(“індуськості”), вона передбачає політичну консолідацію нації навколо традицій та 
норм індуїзму і тому певною мірою протистоїть мусульманам та християнам. 
Основні принципи цієї концепції були розроблені ще в першій половині ХХ ст. 
В. Д. Саваркаром, який очолював релігійно-політичну організацію Гінду махасабга 
(“велика община індусів”) аж до її заборони після вбивства М. Ганді в 1948 році. 
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Саме Саваркар вперше акцентував поєднання релігії і політики, а також наголосив 
на необхідності консолідації індуської общини, зокрема цьому присвячена його 
книга “Гіндутва, або Хто є індусом” (1924 р.). Фактично Гінду махасабга вперше 
проголосила необхідність розбудови після звільнення від колонізаторів гінду раш-
тра, країни індусів, відповідаючи на виклик Мусульманської Ліги, яка виборювала 
створення окремої держави мусульман Південної Азії [Клюев 2002]. Тож бачимо 
ще один наслідок поділу країни в 1947 році.

Бгаратійя Джаната Парті (до якої належить і Н. Моді) багато в чому вважається 
послідовником саме цієї організації, принаймні акцент на винятковість прав інду-
сів у державі однозначно присутній, а питання Гінду раштри виходить на перший 
план саме тоді, коли при владі перебувають неконгресистські уряди (до речі, уряд 
Н. Моді у 2014 р. вперше сформований за умов абсолютної більшості членів БДП, 
раніше коаліційні уряди завжди були більш різнобарвними).

Окремий привід для роздумів – економічне і соціальне становище мусульман в 
Індії, адже не секрет, що за усіма показниками (рівень статків, освіти, медичного 
забезпечення тощо) вони стоять нижче за індусів і на них не розповсюджується сис-
тема квотування, як на представників племен і низькокастових індусів, що гарантує 
певну кількість місць у закладах освіти та під час прийому на роботу [Hasan 2003].

Отже, якими мали стати за задумами батьків-засновників нові держави і якими 
тепер вони є, за 70 років? Чи відповідає реальність мріям і задумам, а також юри-
дичним засадам, створеним багато років тому? Тут на нас чекають аж два цікавих 
факти, тож парадокс № 3–4 пов’язаний зі створенням основних законів, за якими 
існують держави. Йдеться не тільки про конституції, а й про їхніх авторів, оскільки 
ними є не просто видатні і талановиті люди, а й надзвичайно цікаві і нестандартні 
особистості.

Автором індійської Конституції (до речі, найбільшої у світі за обсягом) став 
Бгімрао Рамджі Амбедкар (14.04.1891–6.12.1956) – відомий юрист, економіст, 
суспільно-політичний діяч, борець за права найнижчих прошарків індійського на-
селення, за походженням – так званий недоторканий (ачхут, або даліт, як він сам 
називав подібних до себе). 2016 рік у Республіці Індія було оголошено Роком Ам-
бедкара – на честь 125-річчя від дня народження і 60-річчя смерті цього політика і 
вченого. Після здобуття Індією незалежності в 1947 р. Б. Р. Амбедкар увійшов до 
складу першого кабінету міністрів, отримав посаду міністра юстиції і голови комі-
тету з підготовки Основного закону країни. Можна стверджувати, що саме його за-
слугою є відображення в Конституції Індії принципів рівності і людської гідності, 
які чітко кореспондуються з положеннями Декларації прав людини ООН. Це й не 
дивно, адже все своє життя він поклав на те, щоб такі принципи нарешті запанува-
ли в його улюбленій Індії. І тут потрібні додаткові пояснення: щоб осягнути геній 
і талант доктора Б. Р. Амбедкара, треба бути знайомим з особливостями індійських 
соціальних традицій, кастової стратифікації зокрема. Відомо, що в Індії завжди 
були люди, які не могли претендувати в житті ні на що, оскільки від народження 
мали дуже низький соціальний статус, котрий фактично неможливо змінити. Що 
вже говорити про здійснення великих мрій, коли ніхто навіть не дасть тобі склянку 
води і не дозволить сісти поруч?

Б. Р. Амбедкар народився саме в такій родині недоторканих з підкасти махарів 
наприкінці XIX сторіччя, коли сила звичок і соціальної градації була надзвичайно 
міцною. Щоб її здолати, він усе життя боровся – за своє право вчитися, викладати і 
працювати на благо батьківщини. Більш того, він волів бачити поруч із собою ін-
ших представників пригноблених верств населення, тож своїм прикладом нама-
гався пробудити в них гідність і самоповагу. Завдяки щасливому збігу обставин 
Б. Р. Амбедкар не лише здобув середню освіту, а й навчався в престижних вишах за 
кордоном – Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США) та Лондонській школі 
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економіки, де здобув учені ступені доктора наук. В історії індійської політичної 
думки він посідає місце першого справжнього соціального реформатора, який, на 
відміну від “батька нації” М. Ганді, намагався повністю звільнити Індію від касто-
вої системи. Він не визнавав жодних авторитетів і не вважав Ганді “махатмою” 
(“велика душа” – титул, яким нагородили М. К. Ганді громадяни), звертався до ньо-
го просто “містер Ганді”. 

Доктор Амбедкар прагнув справжніх змін у всьому, волів бачити свою країну не 
просто незалежною від британців, вільною, а й такою, де люди різних віроспові-
дань, чоловіки і жінки отримають рівні можливості і зможуть бути щасливими. Він 
вважав, що політична тиранія – ніщо в порівнянні із соціальною, оскільки на собі 
відчув, яким ярмом може бути соціальна градація, у випадку Індії – кастова. На 
думку Амбедкара, індуїзм як провідна релігія Індії тисячоліттями створював систе-
му, яка обмежувала у звичайних людських правах значний прошарок суспільства. 
Він ретельно досліджував витоки й історію індуїзму, намагався віднайти докази 
того, що поділ на варни і джаті не є природним, як це пізніше стверджували орто-
докси, і відчайдушно прагнув довести, що кастова система має бути визнана за ар-
хаїчний елемент, котрий гальмує розвиток країни. 

Бабасахеб (так в Індії звертаються до людей, яких люблять і поважають) Амбед-
кар залишив великий науковий спадок, серед його книг такі різноманітні праці: 
“Проблеми рупії”, “Еволюція провінційних фінансів у Британській Індії”, “Касти 
в Індії”, “Штати і меншини”, “Загадки індуїзму”, “Недоторкані: тези про похо-
дження”, “Роздуми про Пакистан”, “Будда і його дгамма” та ін. Проте “праця його 
життя” – безумовно, Конституція Індії, прийнята 25 січня 1950 року, у якій він на-
магався втілити своє уявлення про справедливість.

На жаль, запровадити в життя принципи Конституції виявилося справою не-
простою. Розчарований у тому, що кастеїзм і ортодоксальні підходи не хочуть іти 
так швидко із життя, зневірившись у можливості подолати традиції, за яких збері-
гається конфлікт між релігійною нормою і секулярним законом, після багатьох ро-
ків цілеспрямованої діяльності, 1955 р. він засновує загальноіндійську Буддійську 
організацію (Бгаратійа Буддга Махасабга) і за декілька місяців до своєї смерті ра-
зом з кількома мільйонами своїх послідовників-недоторканих приймає буддизм – 
релігію, яка визнає всіх рівними від народження [Бабасахеб Амбедкар 2016].

Усе своє життя Бабасахеб був прихильником верховенства права, послідовно 
обстоював права людини, розробив принципи і програму Республіканської партії 
Індії, яка була заснована вже після його смерті, у 1957 р. Також посмертно був на-
городжений найвищою нагородою Республіки Індія – Бгарат Ратна. Його день на-
родження, 14 квітня, сьогодні є державним святом Республіки Індія, проте багато 
років індійські політичні еліти робили вигляд, що Амбедкара наче й не було, лише 
у 1980-х роках уряд Р. Ганді повернув його до когорти батьків-засновників неза-
лежної Індії. Чому ж про творця Основного закону Індії так надовго було забуто? 
Чому в багатьох містечках його пам’ятники були зруйновані або спаплюжені? Чому 
в секулярній Індії так довго не було готовності визнати величезний внесок людини, 
яка походила з недоторканих? Відповідь є очевидною: мабуть, тому, що індійська 
демократія усі ці роки залишалася кастовою, а секуляризм у реаліях поступався 
гаслам на кшталт “Індія для індусів”. 

А тепер декілька слів про творця Конституції Пакистану. Якщо Основний закон 
Індії, з її переважною більшістю індуїстського населення, створив колишній недо-
торканий, який завжди боровся з канонами, то законотворчість мусульманської дер-
жави було довірено колишньому іудею. Народжений у 1900 році у Львові Леопольд 
Вайсc став у 1926 році мусульманином Мухаммадом Асадом, якого доля в 30-х ро-
ках закинула до Південної Азії. Його довге життя є унікальним, а послужний спи-
сок справді вражає – журналіст, перекладач, релігійний діяч, мандрівник, дипломат, 
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вчений. Традиційна єврейська родина, навчання у Відні, знайомство із вченням 
З. Фрейда, перші ковтки свободи, потім – переїзд до Німеччини в 1920 році – акаде-
мічна кар’єра його не вабила, тож він вирішив стати журналістом, хоч родина цього 
й не схвалювала. Далі – перша подорож на Схід, у Палестину, де мав клініку його 
дядько, і ця подорож справді перевернула усе його життя: як не дивно, його зовсім 
не захопив сіонізм, що тоді стрімко набирав силу, а от місцеві арабські звичаї і по-
рядки вразили, аж так, що він став автором серії чудових репортажів для газети 
“Франкфуртер Цайтунг”.

Далі – ще цікавіше: повернувшись до Берліна, Леопольд Вайсс стає мусульма-
нином на ім’я Мухаммад Асад (що з арабської перекладається як “лев”), настільки 
вразили його ідеї рівності і взаємодопомоги, якими іслам так відрізнявся від праг-
матизму західної цивілізації. Родина відмовилася від нього, не розуміючи такого 
кардинального кроку. А от газета заохочує його до написання книги про життя на 
Сході, і наступним кроком стала подорож до Аравії, де в ті часи зароджувалося мо-
гутнє королівство, знайомство з монаршою родиною, доступ до ісламських текстів 
і святинь та хадж у Мекку – про що не міг навіть мріяти жоден європеєць. Що ста-
лося потім, достеменно не відомо, але після смерті першої дружини-німкені та 
одруження вже з місцевою жінкою з поважної родини відносини Асада і саудів-
ської королівської родини зіпсувалися. Він вирішує подорожувати далі ісламським 
світом і пізнати це вчення в якомога ширшому спектрі. Асад побачив Єгипет, Си-
рію, Ірак, Іран, Центральну Азію та Афганістан і от нарешті в червні 1932 р. при-
плив до Карачі.

У Британській Індії розпочинається новий етап його життя, Асад багато подоро-
жував, побував у Кашмірі, Амрітсарі та Лахорі, де й познайомився з поетом-фі-
лософом М. Ікбалом та був захоплений його ідеями про створення Пакистану – дер-
жави мусульман. Він побачив у тих ідеях унікальну можливість – за сучасних умов 
створити суспільство, яке колись обіцяв своїм послідовникам пророк Мухаммад. 
З великим ентузіазмом М. Асад працював у цьому напрямку – редагував журнал 
“Ісламська культура”, вивчав особливості ісламу на Індостані. На жаль, натхненна 
робота була перервана роками війни – в таборі для інтернованих осіб у Бомбеї опи-
нилися він сам, його дружина і син, батьки та найближчі родичі загинули від рук 
нацистів у Європі. Та після закінчення ІІ світової Асад повертається до справи сво-
го життя: особисто М. А. Джинна запрошує його очолити створений Департамент 
ісламської перебудови, який мав займатися написанням Конституції новоствореної 
держави. Він робить все для того, щоб довести, що вчення ісламу, яке на Заході ви-
дають за обмежений фундаменталістський підхід до життя суспільства, насправді 
має в собі багато підстав для розвитку справді демократичних підходів. Асад знахо-
дить у ньому навіть підстави для організації багатопартійної системи і проведення 
парламентських виборів, про що він писав у своєму бестселері “Іслам на роздоріж-
жі” ще до війни, у 1934 р. Отже, він мріяв про сучасну державу, на організацію якої 
надихали релігійні принципи ісламу.

Звичайно, не всім подобалися його модерністські підходи, ортодокси бачили за-
грозу в його надто сучасних поглядах. Працюючи над Конституцією Пакистану, 
М. Асад намагався (так само, як і Амбедкар) надати законодавчу базу принципам 
рівності і справедливості. Саме завдяки роботі Асада жінки отримають право голо-
сувати й бути обраними до органів влади, і пізніше в Пакистані з’явиться жінка-
прем’єр-міністр (Беназір Бгутто). За пару років (після смерті М. Джинни і невдалих 
спроб прийняти Конституцію) він перейде на дипломатичну роботу і займатиметь-
ся відносинами з рештою країн ісламського світу, а в 1952 р. переїде до Нью-Йорка 
як представник Пакистану в ООН.

Перша Конституція в країні буде прийнята 23 березня 1956 р., в День Пакистану 
(пізніше її декілька разів змінять). Невдовзі відбудеться перший військовий перево-
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рот, і розчарований такими подіями Мухаммад Асад більше не повернеться в Па-
кистан, до створення якого був безпосередньо причетний. Хоча є свідчення, що 
через декілька десятків років черговий диктатор, Зія уль-Хак, буде запрошувати 
його повернутися до країни. У 1992 р. М. Асада, народженого на українській землі 
в Австро-Угорській імперії, поховають в Іспанії. Серед основних його праць, поруч 
з автобіографічною “Дорогою в Мекку” і Конституцією Пакистану, стане сучасний 
(як багато хто вважав – аж надто) переклад Корану, оскільки все своє життя він 
мріяв зробити іслам доступнішим і більш зрозумілим європейцям [Kramer 1999].

Ось так поруч із міфами створювалися закони нових держав, і в обох випадках 
їхні творці намагалися закласти серйозні підвалини для захисту прав людини, неза-
лежно від походження. Секулярну індійську державність створював доктор Амбед-
кар, який усім серцем хотів якомога далі дистанціюватися від релігії більшості – ін-
дуїзму, а закон держави мусульман писав навернений до ісламу іудей, який вірив 
у справедливість і духовність вчення ісламу.

Нарешті парадокс № 5: після 70-років незалежного існування ідея “Акханд Бга-
рат” – неподіленої Індії – знов повертається до життя. А може, вона нікуди й не 
зникала? Адже добре відомо, що серед політичної еліти Індії від самого поділу 
1947 року популярною була думка про нежиттєздатність Пакистану і, відповідно, 
його швидке повернення до історичної батьківщини – Індії. Відомий дослідник 
С. Коен справедливо відзначає: «Перше покоління індійських лідерів, “батьки-зас-
новники” незалежної Індії, у своїй більшості вірили, що Пакистан довго проіснува-
ти не зможе, але й не вважали за потрібне військове втручання для прискорення його 
загибелі. У Пакистані ж одразу після його заснування “батько нації” М. А. Джинна 
висловив сподівання на можливість підтримання хороших відносин між двома су-
сідами» [Cohen 2006, 34]. Він щиро вірив у можливість дружнього співіснування 
двох держав, оскільки розумів, як тісно пов’язані їхні долі, наскільки близькими є 
культура й економічні зв’язки. Тож ідея мирного співіснування з Індією досі в Па-
кистані панує.

В Індії так само на людську свідомість впливали підходи “батьків-засновників”, 
зокрема досить довго залишався популярним підхід Дж. Неру, який вважав, що Па-
кистан – штучне, тимчасове утворення, тож раніше чи пізніше Індія має стати знов 
єдиною та неподільною [Мартышин 1981]. Звідси й специфічне ставлення до індій-
ських мусульман – потенційних “пакистанських шпигунів”, – і переконання в тому, 
що згодом абсолютно всі відторгнені під час поділу 1947 р. території будуть повер-
нені, і безапеляційне проголошення прав на Кашмір. Індія завжди почувала себе 
набагато впевненішою у власних силах, тоді як Пакистан мав довести свою життєз-
датність. Досить яскраво такий доволі зверхній підхід був висловлений одним з 
радників Дж. Неру, К. М. Паніккаром: “Індія – це слон, а Пакистан – два вуха. Слон 
може прожити й без вух” [Khan 2007, 77]. 

У Пакистану були приводи постійно звинувачувати сусіда в упередженому став-
ленні, зухвалих амбіціях та політичних спекуляціях, розглядати політику Делі в Пів-
денній Азії не лише як загрозу власним інтересам, а й як взагалі гегемоністську (до 
речі, тут ніколи ніхто не вибудовував якихось концепцій щодо відносин зі “старшим 
(більшим) братом”). Навіть більше, Пакистан обрав для себе роль основної проти-
ваги індійській “доктрині Монро”, згідно з якою Делі сприймає усю Південну Азію 
як “велику батьківщину”, власну зону впливу. Щоправда, після кризи 1971 року це 
стало непростою справою. Втрата “східного крила” відсунула Пакистан на захід-
ний фланг Південноазійського континенту і зумовила зовсім іншу геополітичну си-
туацію, коли змагання з Індією почали коштувати аж надто дорого, передусім – па-
кистанському населенню. Чого варта хоча б програма ядерного озброєння країни, 
коли лідер Пакистану З. А. Бгутто заявив: “Траву їсти будемо, але ядерну зброю 
створимо”, – і все заради хоча б відносного паритету з Індією та самоствердження.
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Отже, дві незалежні держави існують 70 років, і прийшов час визнати цей факт. 
Кожна з них має свій перелік досягнень і свій список проблемних питань. Якщо ж 
говорити про успіхи та досягнення обох держав, то терези одразу хитнуться в бік 
Індії, яка в чотири рази більша за територією, має в 6 разів більше населення і за за-
гальними показниками далеко попереду свого західного сусіда. Але ж слід пам’я-
тати про те, що Пакистан завжди перебував у гіршій позиції, його вихідні дані 
сильно відрізнялися від індійських. Ще під час поділу Британської Індії, після го-
стрих обговорень, Пакистан отримав 17,5 % банківських авуарів, 20 % від усього 
офіційного ділового обігу і третину армійського озброєння [Индия сегодня 2005, 
122] Добре відомо, що в Індії залишилося 90 % усієї промисловості, тоді як до Па-
кистану відійшли переважно аграрні підприємства, а заводи і фабрики в інших га-
лузях довелося створювати з нуля. Та й географічно регіони, які стали частиною 
Пакистану, загалом мають набагато гірші умови – кліматичні та сільськогосподар-
ські. Тож відчайдушні спроби подолати негативні для нього наслідки поділу і зі-
брати докупи різнобарвне населення заслуговують принаймні на належну оцінку. 
Недарма ж П. Мушарраф зізнався, перебуваючи на посту президента: “Керувати 
Пакистаном – одна з найскладніших робіт у світі!” [Мушарраф 2009].

З другого боку, правда й те, що хроніка Пакистану як держави не була щасли-
вою і понад 30 років існування військових режимів вплинули на особливості його 
соціального, політичного і навіть економічного розвитку. Надзвичайно висока по-
зиція армії (навіть у ті періоди, коли країна жила без диктатури) сформувала абсо-
лютно специфічний устрій і вплинула на менталітет населення, навіть створила 
черговий міф про порядок, яким опікуються військові [Белокреницкий 2005]. У 
країні навіть існує такий жарт: “Кожна держава має армію, і лише в Пакистані ар-
мія має державу”. Виправдань для цього було більш ніж достатньо: постійна бо-
ротьба за виживання, обстоювання свого права на існування і, звичайно індійська 
загроза. Згодом до цього додалися традиції, досвід участі в миротворчих операціях 
ООН (Пакистан завжди займав одну з перших позицій серед країн світу за цим по-
казником), співпраця з державами-партнерами з Організації ісламського співробіт-
ництва. Сьогодні, маючи уряд на чолі з абсолютно цивільною людиною – досвідче-
ним політиком Міаном Навазом Шаріфом1, Пакистан голосно заявляє про розбудову 
ісламської демократії, але при цьому вплив військових так само відчутний. Найя-
скравіший приклад – лобіювання саме цим прошарком пакистанської еліти рішення 
про тісну співпрацю з “вічним другом” – Китаєм, і зокрема розбудову Пакистано-
китайського економічного коридору як “взірцевої ділянки” Нового шовкового шля-
ху (що зовсім не сприймається в Індії).

Намагаючись будувати більш відкрите, демократичне суспільство і водночас 
зберегти цінності, на яких ця держава виникла, – ісламські традиції, – Пакистан, 
здається, сьогодні стає ближчим до ідеалів Мухаммада Асада. Адже він мріяв саме 
про такий ідеальний устрій, де усі громадяни матимуть однакові права, і був упев-
нений у тому, що саме іслам дає такі можливості. У своїй книзі “Шлях до Мекки” 
М. Асад так писав про те, чому іслам настільки привабливий і чому він перевершує 
усі західні цінності: “Іслам здавався мені схожим на архітектурний шедевр. Усі його 
компоненти гармонійно доповнюють один одного, тут усього досить і немає нічого 
зайвого” [Асад 2015]. 

Сучасний Пакистан відчайдушно бореться за покращення свого іміджу, нама-
гається зректися клейма “держави – спонсора тероризму”, а для цього якраз і по-
трібні стабільні відносини із сусідами та продуктивна співпраця з іншими країнами. 
Але ж так само й Індії, яка стрімко розвивається і входить до кола найпотужніших 
країн світу, претендує на статус великої світової держави, потрібні мир і стабіль-
ність, у регіоні передусім, лише тоді й надалі буде забезпечений її подальший сталий 
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розвиток. До того ж так звана “кастова демократія” та інші соціальні проблеми сут-
тєво гальмують її шлях до “блискучого майбутнього” [Basrur 2009].

Підсумовуючи і порівнюючи досягнення обох держав за 70 років незалежного 
існування, найперше відзначимо успіх Індії в тому, що їй вдалося зберегти свою 
територіальну цілісність (якщо не зважати на втрату третини території Кашміру 
внаслідок першої війни – 1947–48 рр.), а також повернути колишні португальські 
колоніальні володіння на заході та приєднати князівство Сіккім, тоді як Пакистан 
пережив ще один поділ і відторгнення східної частини. 

До 1991 р. Пакистан демонстрував доволі непогані темпи економічного розвитку, 
але складна політична й безпекова ситуація на початку постбіполярного періоду 
відволікла верхівку від необхідних трансформацій. Натомість Індія, як відомо, 
дуже вдало використала нові можливості, продиктовані глобалізацією, розпочала 
економічні реформи, лібералізувала свою економіку і протягом останніх декад де-
монструє справді вражаючі темпи розвитку. Зростання ВВП щорічно ніколи не 
було менше за 5 %, навіть після азійської кінця 90-х і світової фінансової кризи 
2008–2009 рр. Зараз цей показник становить 7,5 % – проти 4,5 % зростання ВВП в 
Пакистані.

Якщо порівнювати силовий потенціал, то тут Індія, звісно, буде попереду, маючи 
третю за кількістю армію світу, потужний флот, ядерну і космічну програму (якої 
Пакистан не створив). Але як би зверхньо не ставилися в Індії до Пакистану, не 
можна не брати до уваги те, що, хоча він володіє лише ⅛ частиною економічного, 
територіального і демографічного потенціалу Індії, все одно залишається досить 
потужною державою. Оскільки “національною ідеєю” країни тривалий час було на-
магання наздогнати Індію, то Пакистан витрачає втричі більше коштів на розвиток 
оборони (Індія – 2 % від ВВП, Пакистан – 6 %) [Cohen 2003, 388]. При цьому ін-
дійські збройні сили за чисельністю у 2,5 разу більші за пакистанські, так само по-
переду Індія і за кількістю військової техніки (літаків на озброєнні в Індії у 2 рази 
більше, ніж у Пакистану, танків – у 1,7), яка має вищу якість. Більш потужною є й 
ракетно-ядерна програма. Армія Пакистану посідає за кількістю 6-ту позицію у сві-
ті, але так само 6-й Пакистан за кількістю населення. Непрості взаємини із сусідом 
змушують Індію тримати вздовж кордону значну кількість збройних сил і військо-
вої техніки, ⅔ сухопутних військ зосереджені вздовж її західних та північних кор-
донів. Пакистан, своєю чергою, навіть за часів афганської кризи тримав на кордоні 
з Індією 4/5 збройних сил. Протистояння точиться між двома найбільшими країнами 
Південної Азії, кожна з яких має потужний військовий (і ядерний) потенціал. Що-
правда, Пакистан у 4 рази менший за Індію й амбіцій ставати великою державою 
світового рівня ніколи не мав, йдеться лише про певний паритет у регіоні [Горобець 
2000].

Нарешті, якщо говорити про успіхи соціального розвитку, Індія не просто пи-
шається тим, що є “найбільшою у світі демократією” (за кількістю виборців – під 
час останніх виборів до парламенту проголосувати могли понад 815 млн. осіб!), а й 
успішно бореться з такими проблемами, як неписьменність, дитяча праця, безро-
біття. Справді, у ті часи, коли пакистанський соціум здригався від чергового вій-
ськового перевороту, індійці ходили голосувати – на парламентських, федеральних 
і місцевих виборах – і мали насправді широкий спектр, адже створили багатопар-
тійну систему. Рівень безробіття в Індії сьогодні становить 3,5 %, у Пакистані – 
майже 6 %, навчені грамоти 74 % індійців і 58 % пакистанців. (Справедливості 
заради скажемо, що й там, і там рівень освіти серед жінок буде набагато нижчий). 
За роки, що минули, кількість бідного населення в Індії скоротилася до 22 % і до 
29,5 % у Пакистані. Проте в Пакистані набагато менше людей, які жебракують та 
й просто живуть на вулиці, не маючи даху над головою, і тут дається взнаки саме 
менталітет на основі релігійних правил: іслам з концепцією рівності усіх членів 
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умми допомагає знаходити шляхи для подолання гострих соціальних суперечнос-
тей. В Індії ж і зараз в успішних та багатих родинах, ще й доволі високого касто-
вого походження, зустрінемо слуг, які живуть в абсолютно нелюдських умовах і 
виконують усі забаганки своїх освічених і начебто прогресивних господарів, які 
не поспішають відмовлятися від привілеїв, наданих їм самим походженням [Борді-
ловська 2005].

То які ж підсумки запропонованих роздумів? Здавалося, за стільки років недові-
ра, провокації, взаємні погрози стали нормою життя країн-сусідів. Але видається 
обнадійливим той факт, що за ці ж роки якщо не держави, то народи навчилися 
жити поруч один з одним. Слід також зазначити, що в “Артхашастрі”, стародавньо-
му індійському трактаті про науку політики, самі поняття “ворог” та “друг” не мали 
якогось конкретного наповнення, лише наголошується на тому, що ніхто не є по-
стійним другом чи ворогом, друзів та ворогів народжують обставини. Оскільки 
змінилися обставини – адже минуло 70 років з моменту створення незалежних дер-
жав, – то настав час дещо адаптувати свою стратегічну поведінку, яка до цих пір 
обома державами реалізувалася через дистанціювання і несприймання. Свого часу 
протистояння з Індією набуло в Пакистані статусу національної ідеї, зумовило 
престиж і широкі права армійської верхівки і часто-густо відволікало населення від 
внутрішніх проблем. Натомість в Індії традиційною була “образа на мусульман”, 
оскільки протягом значного часу країна перебувала під владою правителів з му-
сульманських династій, а під час національно-визвольної боротьби саме верхівка 
мусульманської громади зрадила ідею єдиної незалежної Індії на користь створення 
власної держави. Саме цю останню зраду індійцям і досі пробачити надзвичайно 
складно, тому й спостерігається намагання довести штучний характер пакистан-
ської державності. Але ж 70 років ця держава існує, попри всі несприятливі зовніш-
ні та внутрішні фактори й виклики, і сьогодні мало хто вже може говорити про 
“провальне” становище Пакистану, який демонструє поступальний економічний 
розвиток, бере активну участь у регіональних і міжнародних організаціях. До речі, 
саме в цьому році обидві (!) держави остаточно стали членами ШОС (Шанхайської 
організації співробітництва, до якої входять Росія, КНР і більшість держав Цен-
тральної Азії, колишніх радянських республік), тож співпрацювати їм доведеться і 
тут. Поки що неподоланим залишається дуже критичне ставлення Пакистану до ін-
дійських амбіцій щодо набуття членства в Раді Безпеки ООН, різняться також по-
гляди двох країн на китайські проекти Шовкових шляхів, проте одразу все змінити 
в будь-якому разі неможливо. 

Молоде покоління в обох країнах більш поступливе щодо оцінок одне одного, і 
це дає надію на нормалізацію відносин, тим більше що Індія і Пакистан – “молоді” 
за віком більшості свого населення держави: населення до 30 років становить по-
над 60 %, – і ця амбітна молодь в обох державах, за життя якої вже не було війн і 
конфліктів із сусідом, налаштована прагматично і досить толерантно. У деяких сфе-
рах стосунки вже є доволі дружніми – наприклад, у галузі культури і спорту. Не-
можливо уявити собі життя звичайної пакистанської родини без фільмів Боллівуду, 
до якого, до речі, усе частіше запрошують пакистанських акторів, і деякі з них 
стали справжніми зірками саме завдяки індійським фільмам, наприклад відомий 
пакистанський музикант і актор Фавад Кхан. Між іншим, Пакистан має свою кіно-
індустрію – Лоллівуд (розташована в Лахорі), але куди ж їм до Індії, у минулому 
році тут відзняли лише 16 фільмів, тоді як індійці “видають” до 1000 щорічно! 

Так само працює “крикетна дипломатія” – вболівання за свої команди є части-
ною життя індійського і пакистанського населення, а в хороші часи лідери двох 
країн відвідували матчі, які проходили в сусідів, і використовували цей час для не-
формальних переговорів. Зрештою, не будемо забувати й про бізнес, особливо у 
прикордонних регіонах, тож надія на справжнє порозуміння є хоча б тому, що це 
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вигідно для зростаючого середнього класу обох країн. До речі, в обох країнах він 
доволі потужний: в Індії, за різними оцінками, середній клас становить приблизно 
третину населення, тобто понад 300 мільйонів, у Пакистані його абсолютна кіль-
кість, звісно, менша, але за темпами зростання середнього класу ця країна навіть 
обійшла Індію і теж вже має доволі стабільний прошарок, що становить більш ніж 
третину населення. Щоправда, емігрують пакистанці навіть більше, ніж індійці, і те, 
як вони спілкуються одне з одним за кордоном, – окрема, теж дуже цікава історія.

Наостанок ще один якщо не парадокс, то вельми цікавий факт: на кордоні Індії з 
Пакистаном, саме там, де під час поділу 1947 р. розгорнулися жахливі події, між 
містами Лахором у Пакистані та Амрітсаром в Індії, розташований прикордонний 
пункт Вагах. Точніше, два пункти – з індійської і пакистанської сторін. Щовечора 
тут відбувається цікава церемонія, яку автору пощастило спостерігати: з кожної 
сторони кордону збираються глядачі, аби простежити за тим, як будуть спускати 
державний прапор, і вболівають за своїх прикордонників, які виконують незвичний 
ритуал: махають зброєю, демонструють бойовий дух і навіть демонстративно по-
грожують один одному. Все це виглядає як театральна вистава, яскрава і добре 
відпрацьована, з трибун лунають гасла “Джей Гінд!” і “Пакистан зіндабад!” (Хай 
живе Індія! Хай живе Пакистан!), що супроводжуються схвальними оплесками, 
звучать патріотичні пісні. Закінчується дійство потисканням рук прикордонників і 
закриттям кордону до наступного ранку. Бувають дні, коли церемонію відміняють 
через неспокійну ситуацію на кордоні, терористичні загрози і погіршення стосун-
ків. На щастя, такі випадки стаються нечасто, і країни, які мають настільки непро-
сту історію взаємин, демонструють усім нам цікавий приклад співпраці. Справді, 
краще театрально погрожувати одне одному, а потім тиснути руки і навіть пити ра-
зом чай (це вже без глядачів!), тримаючи при цьому міцний, захищений кордон на 
замку, ніж плекати даремні надії, відмовлятися від кордону і писати казки про 
дружні відносини з братським народом, а потім отримати справжній конфлікт, як 
це буває в інших.

1 Поки статтю готували до друку, в Пакистані відбулися чергові зміни: Наваз Шаріф був 
відсторонений від влади за рішенням суду (звинувачений в корупції за Панамськими доку-
ментами), і тепер цю посаду займає Шахід Хаккам Аббасі).
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Роздуми про Індію і Пакистан:
до 70-річчя незалежності двох держав

О. А. Борділовська
Статтю присвячено деяким загальним аспектам політичного, економічного, безпекового 

розвитку і двосторонніх відносин двох найбільших держав Південної Азії за 70 років неза-
лежного існування. Автор подає власне бачення специфічної, подекуди навіть парадоксаль-
ної історії Індії та Пакистану, звертаючи при цьому увагу на найцікавіші факти і явища.

Ключові слова: незалежність, теорія двох націй, секуляризм, національна ідея, Індія, 
Пакистан, конституції, Південноазійський субконтинент

Размышления об Индии и Пакистане:
к 70-летию независимости двух государств

Е. А. Бордиловская
Статья посвящена некоторым наиболее общим аспектам политического, экономического 

развития, вопросам безопасности и двусторонним отношениям двух самых больших госу-
дарств Южной Азии в течение последних 70 лет. Автор представила собственное видение 
специфической и даже иногда парадоксальной истории двух наибольших государств Юж-
ной Азии. При этом особое внимание акцентируется на наиболее интересных фактах и 
явлениях.

Ключевые слова: независимость, теория двух наций, секуляризм, национальная идея, 
Индия, Пакистан, конституции, Южноазиатский субконтинент
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As a result of bringing of written and epigraphic sources the author of this article marked the 
existence of the separate groups of Alanian population near Chersonese city in the first centuries 
AD and then after a considerable interruption in 11th – 15th centuries AD – on the borders of 
Crimean Gothia. It can be explained by the feature of ethnic processes in the South-West part of 
the Crimean peninsula which were in direct connection with political events in the region. So, at 
the beginning of AD the appearance of the Alans near Chersonese city had an episodic character 
only. The dating of this first Alan migration to Crimea is debatable. So, some researchers propose 
the 1st century AD as a date of Alan migration and others think that it happened in the 3rd century 
AD. Only in 4th – 5th centuries AD the Alans together with the Goths had occupied the mountains 
of South-West Crimea, but they did not take part in the political life for long time. Therefore the 
written sources did not mention them in this period. During the Byzantine administration and 
later, in 11th – 15th centuries AD, the Alans began to live near Chersonese city as a protectors of 
the town from the attacks of enemies from the North. Therefore they took part in political events 
at these time. As a result, the written and epigraphic sources mention them very often. The “Letter 
of Bishop Theodor” is one of the most detailed. So, in the beginning of the 13th century AD bishop 
Theodor wrote about the “Small Alans” who lived near Chersonese city as a “protection” from the 
attacks of enemies. In the first half of 15th century AD Giosafatte Barbaro mentioned the Goth-
Alans (mixed Goth-Alanic population) in the South Western part of Crimean peninsula. The last 
information about the Alans with Goths goes to 1459. Thus, in the second half of the 15th century 
AD the Alans disappeared as an independent ethnic group in the South-West Crimea. It became 
the result of confluence of them with the Goths.

Keywords: Alans, Goths, Chersonese city, ethnic processes, Gothia, Byzantium, Crimean 
khanate

О. Б. Бубенок
ДАННЫЕ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБ АЛАНАХ
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА1

Исследователи неоднократно указывали на сохранение аланского населения в 
юго-западной части Крымского полуострова в эпоху Cредневековья. Однако пись-
менные источники содержат об этом недостаточно информации. 

В свое время А. Л. Якобсон выдвинул предположение о том, что вплоть до татаро-
монгольского нашествия территория Юго-Западной Таврики (район, примыкающий 
к Херсону) была полностью населена аланами [Якобсон 1964, 193, прим. 87]. Одна-
ко, как оказалось, ситуация была более сложной. На основании последних данных 
А. И. Айбабин и Э. А. Хайрединова в своей монографии, посвященной могильнику 
у с. Лучистое, появление подобных памятников в Юго-Западном Крыму объясняют 
следующим образом: «Могильник возник в конце IV в., когда поселившиеся здесь 
аланы начали хоронить на северо-западном участке холма в типичных для алан 
подбойных могилах в склепах с трапецевидными или прямоугольными камерами с 
узкими коридорами, ведущими из камер в длинную входную яму (дромос). Аланы 
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были вынуждены освоить в горах новый тип пастушеско-земледельческой эконо-
мики и существенно изменить образ жизни... Около середины V в. часть готов, ве-
роятно не ушедших с утигурами на Северный Кавказ, осели у подножия горы 
Демерджи. В трактате “О постройках” Прокопий Кесарийский называет местное 
население готами...» [Айбабин, Хайрединова 2008, 6]. Как видим, процесс появления 
готов в Юго-Западном Крыму нашел отражение в письменных источниках. К сожа-
лению, этого нельзя сказать об аланах. Поэтому важно установить, к какому време-
ни относится первое достоверное упоминание об аланах Юго-Западного Крыма. 

Если обратиться к текстам поздней Античности, то решить данный вопрос до-
вольно проблематично. Следует отметить, что наиболее раннее упоминание об 
аланах, живших по соседству в Феодосии, содержится в “Перипле Понта Эвксин-
ского”, который приписывается автору начала VI в. Арриану. Там отмечено: “На 
нынешнее же время Февдосия на аланском или таврском наречии называется Ар-
дабда, то есть Семибожний” [Алемань 2003, 146–147]. По мнению В. Ф. Миллера, 
в первоначальном варианте это название могло иметь вид Абдарда. Он был скло-
нен связывать ard с авестийским areda (сторона), санскритским tardha и осетин-
ским аердаег (половина) и предполагал, что название Абдарда могло означать 
“Семисторонний” [Миллер 1887, 70]. Однако это не имеет прямого отношения к 
теме данного исследования. 

Не имеют также отношения к этому и приведенные А. Алеманем в его моногра-
фии об аланах эпиграфические античные надписи, обнаруженные в Юго-Западном 
Крыму. Так, исследователь привлек в своей работе надпись 107 г. н. э. из Херсонеса 
Таврического, которая была посвящена Диофанту, сыну Асклепиодора, уроженцу 
Синопы и полководцу понтийского царя Митридата VI Евпатора. В этой длинной 
надписи есть упоминание о том, что скифский царь Палак привлек народ ревксина-
лов на свою сторону. А. Алемань склонен считать, что под “ревксиналами” следует 
подразумевать роксаланов [Алемань 2003, 162–163]. Вторая надпись, приведенная 
А. Алеманем, была найдена в 1984 г. в средневековой базилике, по его мнению, на 
Мангупе, на каменной плите, происходившей из Ольвии. Надпись датируют I в., и 
она содержит упоминание о посольстве к великим царям Аорсии [Алемань 2003, 
162–163]. К сожалению, А. Алемань не указал на источник информации, и поэтому 
имеет смысл выяснить ряд неточностей.

Прежде всего, следует отметить, что упомянутый фрагмент декрета на греческом 
языке был обнаружен и исследован В. А. Сидоренко в 1984 г. не на самой горе Ман-
гуп, как считает А. Алемань, а у подножия Мангупа при раскопках средневековой 
базилики. В. А. Сидоренко определил, что “по общим признакам шрифта декрет 
можно датировать I в. н. э.” [Сидоренко 1996, 36]. Относительно содержания обна-
руженной надписи исследователь отметил: “Надпись представляет собой почетный 
декрет в честь неизвестного гражданина. Фрагмент не сохранил названия полиса, 
что заставляет подробнее остановиться на выяснении его происхождения... Ольвия 
является реальным претендентом на родину декрета” [Сидоренко 1996, 37]. Для нас 
особый интерес представляет заключительный фрагмент сохранившегося текста 
декрета, который в переводе В. А. Сидоренко на русский язык имеет вид: “...проя-
вил гражданское мужество и на будущее мир и спокойствие городу возвратил, всем 
нам на пользу устроив наилучшим образом дела, совершил же посольство и в стра-
ну... к великим царям Аорсии...” [Сидоренко 1996, 37]. В связи с этим нельзя не со-
гласиться со следующим выводом В. А. Сидоренко: “Упоминание Аорсии позволяет 
наметить верхнюю границу датировки декрета. Как известно, аорсы практически 
сходят с политической арены с вытеснением их аланами. Отчасти подчиненные им, 
отчасти же двинувшиеся с мест обитания на запад, племена некогда могучего союза 
теряют окончательно и свое общее самоназвание аорсов. С переселением части 
этих дружественных Риму племен в Мезию непосредственно связана деятельность 
легата Мезии Плантия Сильвана. Поскольку события, связанные с аланским про-
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движением в регион Восточной Европы, приходятся  на время не позднее 61 г., этот 
рубеж является крайним и для датировки нашего декрета” [Сидоренко 1996, 49–50]. 
Как видим, в данном тексте начала нашей эры речь идет не об аланах, а об аорсах. 
А это не одно и то же.

А. Алемань также допускает, что аланы Юго-Западного Крыма были упомянуты 
в 11 главе сочинения Константина Багрянородного “Об управлении империей”. Ис-
следователь ссылается на сообщение епископа Феодора, который в начале XIII в. 
писал о так называемых “малых аланах”, живущих “близ Херсона” [Алемань 2003, 
316]. “Эксусиократор Алании, – пишет византийский автор Х в. Константин Багря-
нородный, – не живет в мире с хазарами, но более предпочтительной считает друж-
бу василевса ромеев, и когда хазары не желают хранить дружбу и мир в отношении 
василевса, он может сильно вредить им, и подстерегая на путях, и нападая на иду-
щих без охраны при переходах к Саркелу, к Климатам и к Херсону. Если этот эксу-
сиократор постарается препятствовать хазарам, то длительным и глубоким миром 
пользуются и Херсон, и Климаты, так как хазары, страшась нападения аланов, на-
ходят небезопасным поход с войском на Херсон и Климаты и, не имея сил для войны 
одновременно против тех и других, будут принуждены хранить мир” [Константин 
1991, 52–53].

В связи с этим вспоминается сообщение епископа Феодора, который в начале 
XIII в. писал о так называемых “малых аланах” следующее: “Близ Херсона живут 
аланы, столько же по своей воле, сколько и по желанию херсонцев, словно некое 
ограждение и охрана города” [Кулаковский 1898, 17]. Исходя из этого, можно пред-
положить, что аланы предместий Херсона вполне бы могли нести службу по охране 
города от нападения хазар. Однако в данном случае не совсем ясно, как могли ала-
ны, находившиеся вблизи Херсона, преграждать хазарам путь к Саркелу. Приходит-
ся констатировать, что Константин Багрянородный в 11 главе своего трактата имел 
в виду не аланов Юго-Западной Таврики. Поэтому имеются основания трактовать 
сообщение 11 главы трактата Константина Багрянородого, где упоминается “Хер-
сон и Климаты”, не иначе как указание на существование в середине Х в. в Крыму 
владений Византии, а не Хазарии. В связи с этим достаточно напомнить, что кли-
маты Херсона неоднократно упоминаются в трактате “Об управлении империей”. 
Имеет резон процитировать 1 главу этого сочинения: “Поскольку этот народ пачи-
накитов (печенегов. – О. Б.) соседствует с областью Херсона, то они, не будучи дру-
жески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него 
набеги и разорять и самый Херсон, и так называемые Климаты” [Константин 1991, 
37, 281–283]. Как показал М. А. Никифоров в своей диссертации “Византийские 
владения в Горном Крыму в первой половине IX – в начале XIII вв..”, “климатами” 
византийские авторы называли Горный Крым. Это было название первой на полу-
острове византийской фемы, которая была основана, по его мнению, между 834–
837 гг. [Нікіфоров 2013]. Однако К. Цукерман склонен отодвигать эту дату к 841 г. 
[Цукерман 1997, 312–316].

Весьма примечательно, что предположение о нахождении не хазарских, а “ви-
зантийских владений в Крыму”, упоминаемых в 11 главе трактата Константина Ба-
грянородного, выдвинул еще в XIX в. Ю. А. Кулаковский. По мнению известного 
византолога, если аланы могли преграждать путь хазарам к Саркелу и Крыму, то 
они “должны были составлять часть населения Припонтийских степей” [Кулаков-
ский 1899, 53–54]. К подобному выводу также пришел польский историк Т. Левиц-
кий. Он считал, что в 11 главе сочинения “Об управлении империей” речь идет об 
аланах, которые обитали на Нижнем Дону [Lewicki 1956, 38]. Если принять во вни-
мание последнюю точку зрения, то сообщение, что “эксусиократор Алании” может 
препятствовать хазарам достигать Саркела, климатов и Херсона, должно содержать 
указание на нахождение аланов в степях Северного Приазовья вблизи Саркела, от-
куда открывались подходы к Боспору и Перекопу.
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Тем не менее на сегодня уже имеются основания говорить о возможности очень 
ранней фиксации аланов в районе Юго-Западного Крыма. Речь идет о надписи на 
греческом языке, обнаруженной в Керчи в 1985 г. Этот текст содержался на мрамор-
ной плите и состоял из 47 строк. В 2005 г. Ю. Г. Виноградов и С. А. Шестаков пол-
ностью опубликовали сохранившиеся части надписи на языке оригинала [Виногра-
дов, Шестаков 2005, 42–44]. Тогда же С. Ю. Сапрыкин полностью опубликовал 
перевод содержания этой надписи на русский язык. В этой надписи, посвященной 
умершему и его деяниям, есть довольно большой фрагмент, где повествуется о пре-
бывании аланов в Крыму. Имеет смысл процитировать его: “...и тогдашний цезарь, 
находясь... услышал о великом (и... и при) решении дел порицал вину... и письмом 
пригласил к цезарю, (который), одобрив (происходящее), побудив к этому на буду-
щее... и царям аланов за (вину их?) счел нужным определить (справедливое наказа-
ние?). Ведь когда (выявляются) важные дела, то они привлекают тех, кто вблизи, а 
когда они не выявляются, то они их беспокоят... он, (после того как) цезарь увидел 
его таким, каким он о нем услышал, был почтен (цезарем за эти дела) и, (оказав со-
действие) нынешнему владыке Великому царю (Савромату), покинув более велико-
го государя, (совершил военный поход на скифов) через Таврику. Когда он достиг 
Херсонеса, (попались ему навстречу? цари, которые) пришли для заключения сою-
за с аланами, которых (он от этих надежд) отвратил. И когда он еще собирал (вой-
ско и) собирался отправиться в поход (на скифов), случилось ему (получить) от ца-
рей, что они клянутся (богами) в верности (и союзе)...” [Сапрыкин 2005, 46]. 

Следует обратить внимание на комментарии С. Ю. Сапрыкина относительно 
локализации вблизи Херсонеса описанных событий: «Тот факт, что, находясь в 
Херсонесе, чествуемый не военным, а дипломатическим путем отвратил “царей”, 
очевидно, тавро-скифов и сарматов, от намерения заключить соглашение с аланами, 
свидетельствует о сохранении Скифским царством в Крыму некоторой самостоя-
тельности и права вступать в договоры и союзы...» [Сапрыкин 2005, 62]. Бесспорно, 
здесь аланы упомянуты в связи с событиями в Юго-Западном Крыму. Однако отно-
сительно времени описанных событий среди исследователей возникла дискуссия.

Первые издатели и комментаторы данной надписи Ю. Г. Виноградов и С. Ю. Са-
прыкин относили памятник к эпохе Савромата I (93–123 гг. н. э.) [Виноградов, Ше-
стаков 2005, 43; Сапрыкин 2005, 47–49]. Г. Бауэрсок и К. Джонс не соглашаются с 
такой ранней датировкой надписи и приводят ряд аргументов в пользу более позд-
него времени, среди которых то мнение, что присутствие аланов в Крыму, подразу-
меваемое в тексте надписи, и их роль в ней не соответствуют ситуации конца 
I в. н. э., но вполне подходит для конца II – начала III в. [Bowersock, Jones 2006, 
127–128]. С мнением Г. Бауэрсока и К. Джонса полностью согласен А. И. Иванчик 
При этом он указал: “Окончательно решить вопрос в пользу одной из этих двух да-
тировок не представляется возможным, но косвенным аргументом в пользу дати-
ровки пантикапейского энкомия и танаисской надписи близким временем является 
упоминание в обеих надписях Θρᾳκικόν τάγμα, а также важное текстуальное совпа-
дение между двумя надписями... Поэтому датировка пантикапейского энкомия эпо-
хой Савромата III мне представляется наиболее вероятной” [Иванчик 2013, 62–65]. 

В ответ на это С. Ю. Сапрыкин в своей недавней публикации отметил: «...из-
менение этнополитической карты Северного Причерноморья в середине – первой 
половине I в. н. э. связано с появлением в северопричерноморском регионе новой 
волны сарматских племен – аланов. Миграции отдельных аланских племен под 
руководством вождей или “царей аланов”, как их именует автор пантикапейского 
энкомия, не могли не затронуть Боспорское царство, по соседству с которым нахо-
дилась область расселения аланов на Северном Кавказе... Так что нет никаких 
оснований отвергать возможность вторжения аланов и, очевидно, зависимых от 
них племен Прикубанья на территорию Боспорского государства в конце I н. э.» 
[Сапрыкин 2012, 170].



Данные письменных источников об аланах Юго-Западного Крыма

The World of the Orient, 2017, № 3                                                                                          25

Анализируя эти аргументы С. Ю. Сапрыкина, хотелось бы отметить, с одной 
стороны, что современная наука уже не относит ранних аланов к числу сарматских 
племен, а видит в них новых пришельцев из Центральной Азии. Например, 
А. А. Туаллагов формирование общности аланов относит ко времени, последовав-
шему за событиями после II в. до н. э. В выводах своей докторской диссертации он 
представил этот процесс следующим образом: “Тогда же начинается собственно 
аланский этап в истории Восточной Европы, обусловленный миграцией сюда цен-
тральноазиатских народов, среди которых, в первую очередь, выделяются юэчжи-
тохары. Представители центральноазиатского региона всегда играли достаточно 
важную роль непосредственно и в развитии самого сарматского мира. Наиболее 
значимым результатом действий алан стало воцарение их династии на боспорском 
престоле. В сер. I в. н. э. появляется новая волна восточных мигрантов, этнически 
близкая своим предшественникам и надежно идентифицируемая древними источ-
никами с аланами. Теперь они выступили в качестве культурно-идеологического и 
военно-политического ядра, вокруг которого начинают складываться новые пле-
менные объединения, в первую очередь, из этнически родственного им местного 
ираноязычного населения. Происходившие важные изменения в истории всех ира-
ноязычных номадов степного пояса Евразии привели к актуализации в их среде по-
нятия, выражаемого термином агуа-а1ап, который начинает трансформироваться из 
социального в этнический и, в конечном итоге, становится традиционным для исто-
рии Восточной Европы, в особенности на Северном Кавказе. Представляется воз-
можным определять протоалан как верховную знать юэчжийского мира. С I в. н. э. 
данный социальный термин приобретает свое квазиэтническое значение в силу из-
вестных этнополитических событий, фиксируя появление на исторической арене 
ранних алан как представителей многокомпонентных объединений ираноязычных 
кочевников” [Туаллагов 2002]. С другой стороны, столь раннее упоминание аланов 
в Северном Причерноморье – в I в. н. э. – подтверждается некоторыми письменными 
свидетельствами на латинском и греческом языках [Алемань 2003, 41–63, 124–128]. 
Таким образом, если аргументы С. Ю. Сапрыкина будут окончательно обоснованы, 
то мы будем иметь самое раннее упоминание об аланах не только в Юго-Западном 
Крыму, но и на всем Крымском полуострове. Однако после этого длительное время 
письменные источники не упоминали аланов в Юго-Западной Таврике. 

Поэтому первым известным достоверным средневековым упоминанием аланов 
в Юго-Западном Крыму следует считать обнаруженную Н. А. Алексеенко и 
Ю. А. Цепковым надпись моливдовула из Херсона, где упомянут “Никифор вестарх 
и катепан Херсона и Хазар(ии) из рода Аланов”. Исследователи датируют ее 1060–
1090 гг. При этом они видят в Никифоре выходца из северокавказской Алании. 
Присутствие северокавказского алана в Юго-Западной Таврике они объясняют ря-
дом обстоятельств: “...появление печати катепана Херсона лишний раз указывает на 
прежнюю заинтересованность Византии в этом стратегически важном регионе и во 
второй половине XI – на рубеже XI/XII вв. Очевидно, активизация половецкой угро-
зы на северных границах империи толкнула имперскую администрацию на создание 
в Таврике в этот период новой военно-административной единицы – катепаната, с 
включением в него не только традиционно византийской территории в юго-западной 
части полуострова (Херсон и его округа), но и обширных земель Восточного Крыма 
(Сугдея и Хазария). Расположенная по соседству Алания, связанная с империей род-
ственными связями и союзническими обязательствами, по-видимому, могла бы стать 
для нового крымского образования надежным и верным помощником в деле защиты 
северных рубежей империи. И, видимо, совсем не случайно на посту нового военно-
го губернатора оказался выходец из Алании. Не исключено, что в силу сложившейся 
в этот период практики комплектации византийской армии за счет отрядов наемни-
ков он мог прийти в Херсон вместе с каким-то аланским военным контингентом” 
[Алексеенко, Цепков 2012, 12–13]. Однако Никифор из рода Аланов мог иметь и 
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местное происхождение, потому что довольно подробные сведения об аланах Юго-
Западного Крыма в начале XIII в. оставил епископ Феодор. 

Речь идет об “Аланском послании” епископа Феодора, который посетил Крым 
во времена Константинопольского патриарха Германа ІІ, то есть с 1222-го по 1240 г. 
[Кулаковский 1898, 11]. Если исходить из того, что в данном документе монголо-
татары еще не упомянуты в Крыму, то можно высказать предположение, согласно 
которому Феодор посетил Крым между 1222-м и 1238 г. Как свидетельствует текст 
его письма к патриарху Герману ІІ, Феодор был назначен епископом к северокав-
казским аланам, но по дороге из Никеи он вместе со своим отцом вынужден был 
высадиться в Херсоне. В Херсоне Федор нашел себе покровителя, который не смог 
защитить его от преследований. Случай помог Феодору и его спутникам убежать из 
города и оказаться среди аланов, проживавших тогда рядом с Херсоном. О них 
Феодор писал: “Близ Херсона живут аланы сколько же по своей воле, сколько и по 
желанию Херсонцев, словно некое ограждение и охрана (города)”. Аланов, которые 
жили “в аланском селении неподалеку от Херсона”, он назвал “малыми аланами”. 
Находясь среди аланов Херсонской епархии, Феодор отметил, что эти аланы вос-
приняли христианство поверхностно: “Они же по истине – были стадо, рассеянное 
по горам, пустыням и пропастям земным, не имеющее ни стойла, ни навеса, вы-
ставленное на пожирание (диким) зверям. Не было пасущего их, хотя благовестие 
было для многих. Но это не было бы дозволено и желающим, ибо они вовсе не слы-
шали, каким должен быть епископ”. Кроме этого, Феодор указал, что аланы жили и 
в самом Херсоне [Кулаковский 1898, 17–18].

Пребывание Феодора среди “малых аланов” и миссионерская деятельность сре-
ди местной паствы вызвали беспокойство херсонского епископа, который увидел в 
деятельности Феодора нарушение своих прав и привлек его к суду. По словам Фео-
дора, “этот старец, и из давнего времени епископствовавший, считал для себя смер-
тью, что Аланы были у нас, или скорее, что мы были в Херсоне” [Кулаковский 
1898, 18–19]. По мнению авторов книги “Жизнь и гибель Херсонеса”, «независи-
мое поведение херсонского архиепископа в то время объясняется ослаблением 
власти вселенского патриарха во времена господства “латинян”» [Сорочан, Зубарь, 
Марченко 2000, 332]. Вследствие действий херсонского епископа Феодор и его отец 
зимой отправились дальше на восток морским путем и с большими трудностями 
достигли берегов Боспора [Кулаковский 1898, 18–19].

По мнению Ю. А. Кулаковского, Феодор был поставлен епископом северокав-
казских аланов и успешно проповедовал среди крымских аланов, так как сам он 
был “алан по происхождению” [Кулаковский 1898, 9]. В связи с этим следует обра-
тить особое внимание на то, что епископ Феодор и его спутники успешно могли 
общаться с “малыми аланами”: “Но на вопросы некиих быть может и Алан мы да-
вали ответы лишь на углу (т. е. частным образом)” [Кулаковский 1898, 18–19]. 
Очень маловероятно, чтобы языком этого общения был греческий. Похоже на то, 
что Феодор общался с “малыми аланами” на аланском языке. Это может быть сви-
детельством того, что речь крымских и северокавказских аланов была близка и по-
нятна всем аланам, т. е. мы имеем дело с диалектами одного языка.

Кажется весьма странным, что первые упоминания об аланах вблизи Херсона 
относятся лишь ко второй половине XI в. и началу XIII в. Не исключено, что внеш-
няя угроза заставила византийскую администрацию переселить часть аланов из 
центральных районов бывшей фемы Климаты к предместьям Херсона. Феодор дает 
понять, что во время его путешествия и Херсон, и Боспор страдали от нападений 
“скифов”. Так, в начале своего письма (разд. 4) он упоминает: “Херсон и скифская 
страна” [Кулаковский 1898, 17]. В 8 разделе письма видим: “Но пропади ты с нече-
стивыми и безбожными Аланами, которые хуже скифов!” [Кулаковский 1898, 18]. 
В 9 разделе повествуется о нападениях “скифов” на Боспор: “Устрашало и время – 
середина зимы и нападение Скифов на Боспор. Тем не менее, мы насиловали путь, 
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рискуя не достигнуть цели. Кто бы сумел рассказать о скифских бедствиях?” [Кула-
ковский 1898, 18–19]. Обычно под “скифами” византийцы подразумевали кочевни-
ков причерноморских степей. Такими кочевниками в предмонгольское время со 
второй половины XI в. были половцы. Защищать от них Херсон и были поставлены 
аланы. Вполне вероятно, что это имеет отношение к информации моливдовула, со-
гласно которой на высокую должность катепана был назначен Никифор из аланов. 
В данном случае не важно, был ли он местного, или северокавказского происхожде-
ния, но это может свидетельствовать в пользу того, что такое переселение аланов 
было вполне добровольным. Это предположение подтверждает и фраза Феодора: 
“Близ Херсона живут аланы сколько же по своей воле, сколько и по желанию Хер-
сонцев” [Кулаковский 1898, 17].

Дальнейшие же упоминания об аланах Юго-Западного Крыма встречаются в бо-
лее поздних текстах золотоордынского и османского времени, где они были извест-
ны также как “асы”. Так, в начале XIV в. арабоязычный автор Абу-л-Фида (1273–
1331 гг.) писал о ситуации вокруг южнокрымского города Керкер, или Керкери, 
координаты которого – долгота 55º, широта 50º: «…(этот город) на краю седьмого 
климата в стране Асов. Его имя значит по-тюркски “сорок человек”. Это укреплен-
ный замок, труднодоступный: он опирается на гору, на которую нельзя взойти. На-
верху горы есть площадь, где жители страны (в момент опасности) находят убежи-
ще. Этот замок находится на некотором расстоянии от моря; жители принадлежат к 
племени Асов… Керкер находится на север от Сары-Кермена (Херсона. – О. Б.), 
между этими местами один день пути» [Aboulféda 1848, 319]. Позднесредневеко-
вый арабоязычный автор ал-Калканианди подтверждает то, что город Керкер нахо-
дился в стране Асов [Поляк 1964, 35].

У более поздних мусульманских авторов также содержится информация о том, 
что в крепости Керк-Эр (Кирк-Иер) проживал народ асы. Так, турецкий историк 
Али-эфенди в географическом описании седьмого климата повторяет информацию 
Абу-ал-Фиды: “Кырк-Эр есть крепость, из городов асских на север от Сары-
Кермана. На весьма высокой горе находится” [Смирнов 1887, 104]. Автор “Семи 
планет” Сеид Мухаммед Реза, живший в первой половине XVIII в., и анонимный 
автор сокращенной истории Крыма помещают Кырк-Эр уже вблизи Бахчисарая, 
что может свидетельствовать о более позднем источнике информации. По их сло-
вам, “Упомянутый замок есть находящаяся близ Бахчэ-Сарая, на вершине крутой 
горы, построенная из мелких, твердых камней, крепкая, не имеющая себе подоб-
ных, твердыня” [Смирнов 1887, 104]. Относительно прежнего населения крепости 
Мухаммед Реза сообщает, что там обитал “в прежние времена непохвальный народ 
из племен Могульских, называемый Ас” [Смирнов 1887, 104]. В сокращенной же 
истории Крыма данный фрагмент имеет вид: “народ из родов татарских, называемый 
Ас” [Смирнов 1887, 104]. Автор “Семы планет”, как и другие мусульманские исто-
рики, сообщает, что в золотоордынское время жители крепости Кирк-Иер оказали 
ожесточенное сопротивление Шейбек-хану. Тогда последний вынужден был пойти 
на хитрость и на протяжении трех суток имитировал атаку, что окончательно из-
мотало защитников крепости, и на четвертый день они окончательно уснули. Ре-
зультаты этого для защитников Кирк-Иера были весьма плачевными: “Хитрый 
мирза, воспользовавшись этим случаем, развернул свое победоносное знамя и со 
своими приверженцами, именитыми татарами, произвел атаку. Скверные гяуры 
спали и не чуяли нападения татар, которые без боя и сражения овладели ключами 
означенной крепости” [Смирнов 1887, 105]. Данные сведения о жителях Кирк-
Иера позволяют согласиться с мнением В. Д. Смирнова и Ю. А. Кулаковского, что 
это были упомянутые в других фрагментах асы, т. е. аланы [Смирнов 1887, 105; 
Кулаковский 1899, 64–66]. Что же касается использованного термина “гяуры”, т. е. 
“неверные”, то это заставляет вспомнить, что крымские аланы являлись христиа-
нами. На основании изложенного В. Д. Смирнов сделал вывод, с которым нельзя 
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не согласиться: “Первоначальными обитателями Кыркора признается какой-то на-
род Ас, этнографическое определение которого у крымских историков довольно 
смутное: один называет асов племенем монгольским, другой – татарским” [Смир-
нов 1887, 104–105]. 

Отождествление Сары-Кермана с Херсонесом и привязка Кирк-Иера к Бахчиса-
раю у мусульманских авторов дает основание видеть в Кирк-Иере более позднюю 
крепость Чуфут-Кале. Ю. А. Кулаковский считал, что нахождение аланов близ Хер-
сона в начале ХІІІ в., о которых епископ Феодор писал, что они были “словно некое 
ограждение и охрана (города)”, и существование алано-асского населения в Чуфут-
Кале в более поздние времена – это взаимосвязанные явления. Тем не менее иссле-
дователь полагал, что аланы были там “не исконным населением, а сравнительно 
новым” [Кулаковский 1914, 100; 2002, 174]. По мнению же А. И. Айбабина, основу 
населения крепости Киркер (Кирк-Иер) представляли потомки переселившихся с 
Северного Кавказа аланов-асов, которые уже в 1321 г. владели этой крепостью. 
Основанием для такого отождествления стало то, что восточные авторы назвали 
обитателей крепости не аланами, а асами [Айбабин 1999, 147]. Такого же мнения 
придерживается В. А. Кузнецов [Кузнецов 1984, 81–82].

Но у арабоязычных, персоязычных и тюркоязычных авторов ХІІІ–ХV вв. и более 
поздних времен этнический термин Ас вытеснил традиционное название Алан. По-
этому можно считать, что упомянутые в Киркере (Кирк-Иере) мусульманскими ав-
торами асы могли иметь не обязательно северокавказское, но и местное крымское 
происхождение. Именно они в домонгольские времена могли входить в состав Хер-
сонской или Готской епархий и в византийских источниках были известны, прежде 
всего, как аланы.

Особый интерес представляет дальнейшая судьба аланского населения Кирк-
Иера. Относительно этого В. Д. Смирнов высказал предположение: «Важно то, что 
караимы во всяком случае не считаются коренными жителями Кыркора, а водво-
ренными в нем в позднейшее время по воле татар, вследствие чего крепость полу-
чила другое имя – Чуфут-Калэ = “Жидовский город”, которое постепенно совсем 
заменило прежнее его наименование… Говоря о водворении караимов в Кыркоре, 
крымские историки однако же не дают известий о том, что сталось с сидевшими в 
нем дотоле асами. О поголовном избиении их, или вообще о какой либо резне, ни-
чего не говорится» [Смирнов 1887, 104–105]2.

Христианские же тексты свидетельствуют о более широком расселении аланов 
на землях Юго-Западного Крыма в позднее Cредневековье. Возможно, об этом алан-
ском населении речь идет в Синодальном акте Константинопольского патриархата 
от 1384 г., где говорится о спорах между херсонским и готским митрополитами по 
поводу приходов: Сикита, Парфенит, Лампад, Алуста, Фуна и Алания. По данным 
Синодального акта от 1390 г., этот спор был решен в пользу Херсонской митропо-
лии и ей был передан городок Кинсанус “и всеми около него прибрежными места-
ми, Фуною, Аланиею, Алуштою, Лампадо-Парфенитою и Сикитою с Хрихарем, 
которые бывшие перед нами патриархи, оторвали от Херсонской церкви, приста-
вили к церквям Готской и Сугдейской” [Древние акты… 1867, 460, 468–469]. По 
мнению Ю. А. Кулаковского, эта многолетняя тяжба может лишь указывать “на бед-
ность Херсонской митрополии” [Кулаковский 1914, 116; 2002, 188]. Тем не менее 
авторы коллективной монографии о Херсонесе считают, что в действительности 
дела у херсонского митрополита не были уж такими плохими, а это был всего лишь 
“политический прием”, вследствие чего “все побережье вплоть до Судака оказалось 
под контролем митрополита Херсона” [Сорочан, Зубарь, Марченко 2000, 355]. В 
связи с этим большой интерес представляет упоминание местности Алания. По 
мнению А. Л. Бертье-Делагарда, Алания – “это имя не поселения, а этническое, 
данное по имени жившего там народа” [Бертье-Делагард 1915, 237]. Относительно 
локализации данного топонима Ю. А. Кулаковский высказал предположение, со-
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гласно которому селение Алания находилось “где-то к востоку от нын. Алушты на 
побережье, как видно из другого (второго. – О. Б.) акта” [Кулаковский 2002, 188]. 
Ф. Брун считал, что именно об аланах этого поселения идет речь в письме Марино 
Санудо к французскому королю Филиппу IV от 13 октября 1334 г., где к народам, 
зависевшим от татар, отнесены “готы с небольшим числом аланов в Галгарии (Ха-
зарии в Крыму. – О. Б.)” [Брун 1880, 137]. 

О том, что в Юго-Западном Крыму аланы проживали по соседству с готами, мо-
жет также свидетельствовать сообщение венецианского автора первой половины 
XV в. Иосафата Барбаро. О ситуации в Крыму Иосафат Барбаро сообщает: «Далее 
за Каффой (Феодосией. – О. Б.), по изгибу берега на Великом море, находится Го-
тия, за ней Алания, которая тянется по “острову” в направлении к Монкастро 
(Белгороду-Днестровскому. – О. Б.)» [Барбаро 1971, 157]. В данном случае выраже-
ние “Alania, la qual va per la insula verso Monkastro” можно объяснить двояко, ибо 
налицо неопределенность указанной локализации. Ф. Брун и Ю. А. Кулаковский 
широко трактуют это сообщение Иосафата Барбаро и видят аланское население не 
только в Крыму, но и в степном междуречье Днепра и Днестра. В качестве под-
тверждения этого Ф. Брун указывает на существование в нижнем течении Днестра 
селения под названием Ясска, напротив Оленешти [Брун 1880, 356; Кулаковский 
1899, 69]. Е. Ч. Скржинская и В. А. Кузнецов, наоборот, считали, что речь идет 
только о Крыме и крепость Монкастро в нижнем течении Днестра упомянута лишь 
для конкретности – с целью подчеркнуть протяженность Алании к западу от Газа-
рии (Хазарии), т. е. в данном случае они локализуют аланов только в Юго-Западном 
Крыму [Барбаро 1971, 180, коммент. 127; Кузнецов 1984, 83]. 

Далее Иосафат Барбаро сообщает об этнической ситуации, сложившейся на юге 
Крыма к середине ХV в.: “...благодаря соседству готов с аланами произошло назва-
ние готаланы. Первыми в этом месте были аланы, затем пришли готы; они завоева-
ли эти страны и [как бы] смешали свое имя с именем аланов. Таким образом, ввиду 
смешения одного племени с другим, они и называют себя готаланами. И те, и дру-
гие следуют обрядам греческой церкви, также и черкесы” [Барбаро 1971, 157].

Комментируя данное сообщение, А. И. Айбабин отметил: “...к концу Х в. завер-
шился многовековой ассимиляционный процесс формирования горнокрымской на-
родности. Она впитала в себя аланский, готский, ромейский и булгарский компо-
ненты. Их объединили христианство и византийская культура... Следует отметить, 
что анализ археологических материалов позволяет поменять местами слагаемые 
этого этнонима (готаланы. – О. Б.) и именовать народ, сформировавшийся в Горном 
Крыму в средние века, аланоготами. Они жили там до середины ХVІІІ в.” [Айба-
бин 1999, 229–230]. Мнение В. А. Кузнецова по данному вопросу несколько отлич-
но. Исследователь считает, что в XV в. аланы Юго-Западного Крыма еще продол-
жали сохранять свою этническую обособленность. По мнению В. А. Кузнецова, 
сообщение Иосафата Барбаро “свидетельствует не только о длительном соседстве и 
смешении алан и готов, но и о возможной их чересполосице” [Кузнецов 1984, 83].

И одно из последних известных упоминаний об этой группе аланов содержится 
в письме трапезундского правителя Давида относительно перспектив антиосман-
ской коалиции. В письме к Филиппу Бургундскому от 29 апреля 1459 г. Давид сооб-
щает, как он “отдал замуж свою племянницу Феодору за Узун-Хасана с целью 
привлечения его в лигу, как сам он выйдет с 20 галерами и 20 000 войска, Хасан с 
50 000, Георгий VIII Грузинский с 60 000, подчиненный ему грузинский герцог с 
20 000 кавалерии, Дадиан Липарит, князь Мигрелии, с 60 000, Рабия, князь Абха-
зии, с его братом и баронами, с 30 000; кроме того, готы и аланы дали обещание 
сражаться под знаменем короля Георгия Грузинского...” [Успенский 2003, 254].

Таким образом, данные письменных источников отмечают существование от-
дельных групп аланского населения уже в первые века нашей эры вблизи Херсоне-
са, а потом, после значительного перерыва, – на границах Крымской Готии лишь в 
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XI–XV вв. Это можно объяснить тем, что в начале нашей эры появление аланов 
вблизи Херсонеса носило лишь эпизодический характер. В эпоху Великого пересе-
ления народов, в IV–V вв., аланы вместе с готами заселили горы Юго-Западного 
Крыма. В результате проживавшие на окраинах горной страны аланы долгое время 
не были задействованы в тех этнических процессах, которые происходили во внут-
ренних районах Готии, и поэтому могли длительное время сохранять свою этниче-
скую самобытность. Вполне вероятно, что в раннесредневековых письменных ис-
точниках они, как и доминировавшие в горной стране готы, были сокрыты под 
обобщающим термином “готы”. При византийской администрации и позже аланы, 
жившие на окраинах Готии, в ряде случаев стали выступать как самостоятельная 
политическая сила, что и нашло отражение в письменных источниках XI–XV вв. 
Что же касается этнических процессов в центральных областях Крымской Готии, 
то большое значение имеет информация Иосафата Барбаро, согласной которой от 
“смешения” аланов и готов образовался новый этнос с новым этническим само-
названием “готаланы”. Таким образом, имеются основания говорить о завершении 
процесса не этнической ассимиляции, а межэтнической консолидации.

1 Основой для данной статьи стал доклад, прочитанный в Крыму 4 сентября 2013 г. на 
Международной научной конференции “II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Вей-
марна” [Бубенок 2013, 13–14].

2 В данном случае следует с осторожностью относиться к некоторым опубликованным 
Д. А. Хвольсоном надгробным надписям из Чуфут-Кале, которые содержат имена: Моисей 
Алани, сын Иосифа Алани, и Гошла Алани. По мнению Д. А. Хвольсона, “эти два лица 
происходят, вероятно из страны алан на Кавказе и жили в Крыму” [Хвольсон 1866, 176; 
1884, 342]. Однако В. А. Кузнецов более осторожен в выводах и считает, что “Иосиф и 
Моисей Алани не являются иммигрантами с Кавказа, их фамилия отражает их этническое 
окружение в Чуфут-Кале, это первые еврейские поселенцы здесь”. Свои выводы исследова-
тель подтверждает аналогичной ситуацией в северокавказской Алании, где, в соответствии 
с данными письменных источников, среди аланов расселялись небольшие группы евреев, 
“скорее торговцев и ремесленников” [Кузнецов 1984, 82, 92, прим. 105]. Относительно это-
го выводы М. Я. Чорефа несколько иные: «Эти два имени явно указывают на связь предста-
вителей караимского населения Кырк-Ера с Аланией. И имя “Алан” возможно является не 
только прозвищем, но этническим определителем этих лиц» [Чореф 1985, 73]. 

Весьма примечательно, что существование подобных фамилий было зафиксировано и 
в более позднее время. Так, А. И. Полканов отметил существование следующих фамиль-
ных антропонимов среди крымских караимов: Алан – “из племени алан”, Алани – “из пле-
мени алан” и Аланбий – “аланский князь”. Это, по его мнению, может указывать “на 
племенное происхождение” фамилии Алан [Полканов 1995, 135, 138, 141]. Однако в среде 
тюркоязычных народов, к числу которых относят себя крымские караимы, в этнической 
номенклатуре термин алан практически отсутствует. Большинству тюркских народов был 
известен лишь этноним ас.
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Дані письмових джерел
про аланів Південно-Західного Криму

О. Б. Бубенок
Спираючись на відомі на сьогодні дані письмових джерел та епіграфіки, автор статті 

відзначив існування окремих груп аланського населення в перші століття нашої ери побли-
зу Херсонеса, а потім, після значної перерви, в XI–XV ст. – на кордонах Кримської Готії. Це 
можна пояснити особливістю етнічних процесів на південному заході Кримського півост-
рова, що були безпосередньо пов’язані з політичними подіями в регіоні. Так, на початку на-
шої ери поява аланів поблизу Херсонеса мала лише епізодичний характер. У IV–V ст. алани 
разом iз готами заселили гори Південно-Західного Криму, але тривалий час не брали участі 
в політичних подіях. При візантійській адміністрації і пізніше, в XI–XV ст., алани осели-
лись поблизу Херсонеса як захист міста від нападів ворогів з півночі. У другій половині 
XV ст. алани зникли як самостійна етнічна група на південному заході Криму, що стало 
наслідком злиття їх з готами.

Ключові слова: алани, готи, Херсон, етнічні процеси, Готія, Візантія, Кримське ханство 

Данные письменных источников
об аланах Юго-Западного Крыма

О. Б. Бубенок
Основываясь на известных на сегодня данных письменных источников и эпиграфики, 

автор статьи отметил существование отдельных групп аланского населения в первые века 
нашей эры вблизи Херсонеса, а потом, после значительного перерыва, в XI–XV вв. – на 
границах Крымской Готии. Это можно объяснить особенностью этнических процессов на 
юго-западе Крымского полуострова, которые находились в непосредственной связи с поли-
тическими событиями в регионе. Так, в начале нашей эры появление аланов вблизи Херсо-
неса носило лишь эпизодический характер. В IV–V вв. аланы вместе с готами заселили 
горы Юго-Западного Крыма, но долгое время не принимали участия в политических собы-
тиях. При византийской администрации и позже, в XI–XV вв., аланы стали проживать 
вблизи Херсонеса как ограждение города от нападений врагов с севера. Во второй полови-
не XV в. аланы исчезли как самостоятельная этническая группа на юго-западе Крыма, что 
стало результатом слияния их с готами.

Ключевые слова: аланы, готы, Херсон, этнические процессы, Готия, Византия, Крым-
ское ханство

Стаття надійшла до редакції 23.06.2017



34                                                                                                          Східний світ, 2017, № 3

ISSN 1608-0599 (print)
Shìdnij svìt, 2017, № 3, pp. 34–45

UDC 94(479) “1828/1829”

CAUCASUS FRONT LINE 
DURING THE RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1828–1829

N. Gоzalova 
PhD (History)
A. A. Bakikhanov Institute of History, NAS of Azerbaijan 
115, H. Javid Avenue, Baku, AZ1143, Azerbaijan
nigar22@gmail.com

From the beginning of the XIX century the international relationships over South Caucasus 
have been experiencing the direct and indirect influence f the Eastern crisis caused by the Greek 
rebellion. The Peace treaty with Qajar Iran (1828) shifted the political and strategically situation in 
the South Caucasus in favor of Russia, which resulted in enabling the Russian government to start 
military actions against the Ottoman Empire. The War of 1828–1829 years was a new step in the 
century struggle between Russia and the Ottoman Empire. In the first half of the century the Rus-
sian-Turkish relationships were defined both by the general political situation in Europe and by the 
specific foreign affair tasks that the Russian government had to solve in the Near-East region.

At the beginning of the XIX century, between the great European powers, there was a clear, 
then hidden, diplomatic struggle for domination in the Near East. This was caused, on the one 
hand, by the economic and political weakening of the Ottoman Empire, and on the other, by the 
increased expansion of the European powers. By that time in Russian diplomacy existed two con-
ceptions of the Eastern Question: on the one hand, Russia was preparing to take an active part in 
division of Ottoman Empire, and on the other, did not want the collapse of it. Therefore, summing 
up the results of that war, it should be noted that Russia managed not only to expand its political 
and commercial interests, but also so weaken the Ottoman Empire, that preserving its existence, 
Turkey would not interfere in Russia’s expansionist plans. While the collapse of the Ottoman Em-
pire would lead Russia to war with all European countries.

The Adrianople Treaty became the key point of the Russian policy in the Near East. Russia 
became the most influential European country in the Near-East. Russian success supported by 
this treaty alarmed European countries, primarily it greatly promoted further Russian-British com-
petition. The main result of the Adrianople treaty can be considered the fact that the diplomatic 
struggle of European countries against Russia during the Eastern crisis of 20-ies of the XIX was 
actually lost.
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Н. Р. Гезалова
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1828–1829 гг.

С начала 20-х годов XIX века международные отношения вокруг Южного Кав-
каза испытывают на себе прямое или косвенное влияние восточного кризиса, вы-
званного греческим восстанием. Заключение мира с каджарским Ираном изменило 
политическую и стратегическую обстановку на Южном Кавказе в пользу России, 
развязав российскому правительству руки для начала военных действий против 
Османской империи.

В первой трети XIX века Османская империя переживала тяжелый внутренний 
кризис. Усилиями султана Махмуда I летом 1826 г. был уничтожен корпус янычар, 
составлявший в течение 400 лет главное ядро вооруженных сил Османской импе-
рии. Все турецкие посольства в европейских странах были отозваны в связи с нача-
лом греческого восстания 1821 г.1
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Восточный вопрос занял важное место во внешней политике взошедшего в 
1825 г. на российский престол императора Николая I. Внутренний кризис и гре-
ческое восстание значительно ослабили Османскую империю, перспектива распада 
столь огромной империи привлекала внимание всех крупных европейских госу-
дарств, в том числе России. В связи с разделом сфер влияния в Османской империи 
остро вставал и вопрос, кто будет контролировать Черноморские проливы (Босфор 
и Дарданеллы) – важный морской путь в Средиземноморье. Российское правитель-
ство, желая нейтрализовать антироссийские действия Великобритании в случае 
русско-турецкой войны, заключило с ней двухстороннее соглашение по восточному 
вопросу [Киняпина 2001, 195]. 23 марта (4 апреля) 1826 г. между правительствами 
России и Великобритании в Санкт-Петербурге был подписан англо-российский 
протокол, который представлял собой соглашение между Англией и Россией по 
греческому вопросу. Греция должна была получить автономию, а ее население – 
свободу торговли, защиту собственности и право выкупать землю у турецких вла-
дельцев; возможность вооруженного выступления двух держав в пользу Греции; 
возможность единоличного вмешательства России во внутренние дела Османской 
империи с целью защиты греков [История дипломатии 1959, 540]. Политика Вели-
кобритании в разрешении греческого вопроса с 1825–1828 гг. заключалась в соблю-
дение нейтралитета и в сотрудничестве с Россией, что мотивировалось экономи-
ческими причинами2.

Тем временем проходившие в Аккермане переговоры завершились подписанием 
в сентябре 1826 г. Аккерманской конвенции между Российской и Османской им-
периями, подтвердившей и дополнившей основные условия Бухарестского мира 
(1812). Османская империя признала за Россией Сухум, Анаклию и Редут-кале. Ак-
керманская конвенция являлась пояснительным документом к Бухарестскому дого-
вору и подтверждала обязательства, взятые Османской империей в 1812 г.

Между тем нерешенность греческого вопроса привела к подписанию 6 июля 
1827 г. в Лондоне нового, уже тройственного соглашения между Россией, Англией 
и Францией о способах “умиротворения Греции”3. Османская империя, поддержи-
ваемая Австрией, отказалась принять и признать это соглашение. В сентябре 1827 г. 
коалиция этих стран послала к берегам Греции союзную эскадру с целью воспре-
пятствовать перевозке турецких войск и вооружения. 20 октября 1827 г. в Наварин-
ской бухте турецко-египетский флот был разбит союзной флотилией. В Лондоне и 
Париже были чрезвычайно недовольны сражением. Британский и французский по-
слы известили султана о прекращении военных действий против турок, настаивая 
на признании посредничества. В Лондоне российскому послу Ливену было объяв-
лено, что “неудачный инцидент” (Наваринская битва) не повлияет на отношения 
держав с Османской империей и Британия не может считать, что находится в со-
стоянии войны с Османской империей [Международные отношения… 1983, 189]. 
В ответной депеше Ливену Нессельроде писал: “Британский кабинет проникся 
идеей затормозить дело, так его и не начав. Но император не намерен останавли-
ваться, он пойдет дальше, даже если союзные дворы не удостоят нас поддержки” 
[Внешняя политика России… 1992, 167]. Тем не менее, Нессельроде в секретной 
инструкции послу в Лондоне писал: “В Европе Россия не желает никаких террито-
риальных приобретений насчет Оттоманской империи. Но в Азии она нуждается в 
приобретении двух укреплений: Анапы и Поти с окрестною территориею, которые 
были уступлены Россией Турции в силу Бухарестского трактата 1812 г. ... и импера-
торское правительство убеждено, что таким приобретением нисколько не нарушит-
ся европейское равновесие” [Мартенс 1895, 371–372].

В ответ в ноябре 1827 г. Османская империя в ноте представителям трех союзных 
держав выдвинула обвинение в преднамеренном нападении на ее флот без объявле-
ния войны и предъявила им требования прекратить всякое содействие грекам и 
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компенсировать деньгами за уничтожение ее флота [Шеремет 1975, 21]. В своем 
манифесте от 18 декабря 1827 г. султан Махмуд IV призвал к “священной войне” 
против России4. Османская империя закрыла проливы для российских судов и рас-
торгла Аккерманскую конвенцию (1826), регулирующую российско-турецкие отно-
шения. В ответ в декабре 1827 г. послы Британии, Франции и России прервали все 
переговоры и покинули Стамбул [Шеремет 1975, 21].

Отношения между Россией и Османской империей находились в состоянии, ко-
торое можно охарактеризовать словами “ни мира, ни войны”. Но войну уже трудно 
было предотвратить. Однако Россия еще воевала с каджарским Ираном и потому 
воздерживалась от объявления войны Османской империи. 

14 апреля 1828 г. российский император разослал европейским государствам ма-
нифест о войне с Османской империей [Akbulut 2015, 705]. В манифесте говори-
лось “о причинах этой войны и обстоятельствах, ей предшествовавших” [РГВИА, 
ф. 477, д. 4, л. 1–2]. В документе отмечалось, что Россия стремится, прежде всего, 
возобновить прежние соглашения с Османской империей и содействовать проведе-
нию в жизнь условий Лондонского договора 1827 г. [Шеремет 1975, 24]. Россия зая-
вила, что она “не умышляет разрушения” Османской империи и, как и раньше, 
открыта к сотрудничеству с другими державами с целью реализации международ-
ных постановлений [Дегоев, Стамова 2013, 361].

Спустя 11 дней, 7 мая 1828 г., началось наступление российских войск [Орлик 
1998, 65]. Османская империя официально объявила войну России лишь 20 мая 
1828 г. [Шеремет 1975, 36]. Кроме того, 4 июня 1828 г. Османская империя издала 
свой Манифест о войне с Россией, в котором отвергались все представленные Рос-
сией доказательства нарушения турецкой стороной прежних договоров и выдвига-
лись контробвинения. Так, Россия не эвакуировала некоторые укрепленные пункты 
в азиатской Турции по условиям Бухарестского договора5 [Шеремет 1975, 41].

Турецкая армия к началу войны не была сосредоточена в каких-либо определен-
ных, стратегически важных районах. Первый отпор русским могли дать только гар-
низоны придунайских крепостей. Остальные войска подходили к театру военных 
действий в течение последующих периодов войны6. Численность турецкой армии 
была велика, но ее оснащенность и тактика находились на крайне низком уровне, в 
результате чего лишь небольшая часть ее представляла собой боеспособную манев-
ренную силу7. Кроме того, финансы Османской империи перед войной были в весь-
ма плачевном состоянии, и это, конечно, чрезвычайно затрудняло подготовку к 
войне. Таким образом, Османская империя находилось вначале войны в крайне тя-
желых условиях как внутренних, так и международных.

Тем временем война 1828 г. началась при самых благоприятных для России стра-
тегических условиях. Уничтожение союзным флотом турецкого флота при Наварине 
создавало полное господство России на Черном море. Военные действия проходили 
на Кавказском и Балканском фронтах. Главные события происходили на Балкан-
ском полуострове. В целом русско-турецкую войну 1828–1829 гг. можно рассматри-
вать больше как европейскую войну, так как основные военные действия проходи-
ли на Балканском фронте8. Захватив практически без сопротивления Молдавию и 
Валахию, российские войска продолжили наступление на балканском фронте. Были 
захвачены крепости Силистрия, Шумла и Варна. Взятие Варны стало наиболее 
крупным успехом российских войск в кампании 1828 г. на Балканском фронте9.

Не получив ожидаемой стремительной победы в ходе кампании 1828 г., россий-
ский император в феврале 1829 г. вместо Витгенштейна назначает главнокомандую-
щим генерала И. Дибича. План нового командующего состоял в том, чтобы, опираясь 
на Варну и поддержку Черноморского флота, совершить поход на Стамбул.

Султан, также недовольный деятельностью своего главнокомандующего Хус-
сейн-паши, сменил его, назначив на его место Решид-Мехмед-пашу. В середине мая 
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турецкое командование организовало новый поход на Варну. Разгром турецкой ар-
мии при Кулевче в мае 1829 г. способствовал капитуляции Силистрии, гарнизон 
которой сдался 19 июня. 12 июля Дибич захватил Бургас – важнейший порт на бол-
гарском побережье.

Несмотря на большие потери в российской армии (за время похода, прежде все-
го от жары и болезней, она сократилась вдвое), Дибич решил продолжать наступле-
ние и двинулся на Адрианополь (Эдирне). Преодолев за неделю 120 км, российское 
войско 7 августа подошло к стенам Адрианополя. 8 августа деморализованный гар-
низон крепости сдался без боя – так пал последний оплот на пути к турецкой сто-
лице. Занятие российской армией Адрианополя произвело огромное впечатление не 
только в Османской империи, но и во всей Европе. 9 августа российские войска 
продвинулись к Кирклиссу и Люле-Бургасу, расположенным в нескольких часах 
пути (в 60–70 км) от Стамбула. Стремительность передвижения во многом предо-
пределила успех в кампании 1829 г. Таким образом, кампания 1829 года продолжа-
лась четыре месяца на европейском фронте, за которые российская армия впервые 
совершила переход через Балканы и заняла Адрианаполь.

Несомненный интерес для нас представляет Кавказский фронт в русско-турецкой 
войне 1828–1829 гг. Оценивая значение кавказского театра военных действий 1828–
1829 годов, следует отметить, что азиатская часть Османской империи имела для 
нас важное стратегическое значение, кроме всего прочего, прилегая вплотную к 
территории присоединенных к России областей Южного Кавказа. Боевые действия 
на Кавказе начались спустя почти два месяца после того, как российские войска 
перешли реку Прут, овладев рядом турецких крепостей.

На Южном Кавказе к войне с Османской империей готовился 25-тысячный кор-
пус генерал-адъютанта И. Ф. Паскевича, наместника на Кавказе. Еще в феврале 
Паскевич был проинформирован о том, что война с Турцией “неизбежна” [РГВИА, 
ф. 846, оп. 1, д. 4329, л. 30–37]. Кавказская кампания началась 14 июня 1828 г., при-
мерно на шесть недель позже, чем на Балканском фронте [РГВИА, ф. 846, оп. 1, 
д. 4442, л. 94]. На Черноморском побережье была блокирована принадлежавшая 
туркам крепость Анапа. Паскевич стремился в первую очередь к захвату важных 
крепостей Поти и Анапы [Дегоев, Стамова 2013, 337]. Другое важное направле-
ние – Карсский и Ахалцихский пашалыки10. Только обладание этими областями 
обеспечивало России столь необходимую прочность ее позиций в юго-западной 
части Кавказа.

Летняя кампания на кавказском театре военных действий началась с наступле-
ния российских войск на карсском направлении. 19 июня их авангард приблизился 
к крепости Карс. 23 июня российские войска штурмом овладели крепостью Карс 
[Russel 1877, 160]. Конец августа увенчался победой россиян, овладением всего 
Баязетского пашалыка с крепостями Баязид, Торпах-кала и укреплением Диадин.

Удачно складывались военные действия для России и на Черноморском побере-
жье Кавказа. После штурма Анапской крепости ее комендант Хаджи Гассан-оглу, 
видя бесполезность сопротивления, сдался 12 июня 1828 г. Через несколько дней 
был захвачен другой важный форпост на Кавказском побережье – Поти. Захват 
Поти открыл прямую связь с крымскими и азовскими портами, которая позволяла 
быструю доставку подкреплений на Южный Кавказ [Дегоев, Стамова 2013, 343–
344]. Таким образом, в ходе кампании 1828 г., которая продолжалась всего пять ме-
сяцев, были захвачены важнейшие турецкие крепости: Карс, Ардаган, Ахалкалаки, 
Ахалцих, Анапа, Поти, Баязет [Monteith 1856, 221].

Армянские вооруженные отряды и армяне, проживающие в Восточной Анато-
лии, сыграли существенную роль в обеспечении победы российским войскам над 
турецкой армией. Так, “В Баязете и Карсе более двух тысяч армян сражались в ря-
дах русских солдат” [Потто 1889, 654].
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Кампания 1829 г. началась с попытки Османской империи взять реванш за пора-
жение в 1828 г., она решила вторгнуться в Грузию через Боржомское ущелье. Одна-
ко в марте 1829 г. российские войска не только отбили все их попытки по возвра-
щению захваченных крепостей, но и разбили главные силы османских войск на 
этом фронте при Каинлы и Миллидюзю, что практически решило судьбу кампании 
1829 г. на Кавказском фронте [Дегоев, Стамова 2013, 352]. После этих поражений 
турецкая армия уже не могла оправиться и была бессильна остановить движение 
русских в глубь страны.

Российские войска, перейдя в наступление, заняли крепость Гасан-кале11 (21 ию-
ня), и подошли к Эрзеруму – административному, военному и торговому центру 
Анатолии, который сдался без боя (27 июня). О значение Эрзерума К. Макдонелл12 
писал: “В случае если какая-либо европейская держава решится на вторжение в 
Индию, нет другого места восточнее Константинополя, которое подходило бы луч-
ше для группировки большого войска, чем Эрзурумская равнина; лошади и рога-
тый скот дешевы и имеются в избытке, закупки кормов могут быть произведены 
повсюду на протяжении весны и лета, существенные запасы зерна могут быть на-
коплены за счет соседних провинций. Дороги в это время года превосходны и хоро-
шо приспособлены для перевозки артиллерии на равнинные участки, так как мест-
ные жители широко пользуются телегами, запряженными волами. Городские жите-
ли ведут обширную торговлю со всеми крупными городами в Турции и Персии, в 
особенности с Константинополем, Багдадом и Иреваном” [Kinneir 1818, 367].

1 июля была захвачена крепость Байбурт, находившаяся на полпути к Трапезун-
ду [Дегоев, Стамова 2013, 356]. Однако Паскевич13, опасаясь растягивать россий-
ские позиции, так как считал, что это сделает их более уязвимыми для непредска-
зуемых фланговых ударов, предпочел прекратить трапезундскую экспедицию и 
вернулся в Эрзерум, где вскоре были получены сообщения о заключении Адриано-
польского мирного договора.

Настроение в османском правительстве было весьма тревожным, поскольку 
после захвата Адрианополя опасность угрожала непосредственно столице. В это 
время поступили сведения, что на Кавказском фронте российским войскам удалось 
захватить Эрзурум. При таких обстоятельствах турецкий султан был вынужден на-
чать переговоры о заключении мира.

В августе 1829 г. после сокрушительных поражений на Балканах и Кавказе нача-
лись мирные переговоры в Адрианополе. Британская дипломатия взяла на себя 
посредническую миссию, против которой не стал выступать фельдмаршал Дибич 
(он же глава российской делегации на начальном этапе переговоров). Британским 
посредником на переговорах выступил Роберт Гордон – британский посол в Осман-
ской империи. Граф Дибич поручил ведение переговоров князю Горчакову и 
статс-секретарю Фонтону, но вскоре их заменили граф Орлов и граф Пален.

Переговоры по заключению Адрианопольского мира, несмотря на то что рос-
сийская армия стояла “у ворот” Стамбула, проходили медленно и трудно. Турки пы-
тались использовать малейший предлог для затягивания переговоров, с тем чтобы 
выторговать для себя наиболее выгодные условия14.

Интересно, что на адрианопольских переговорах очевидно было нежелание 
Османской империи уступать территории в первую очередь на Кавказском фронте. 
Исходя из того, что российские войска занимали на момент переговоров Аджарию, 
Ахалцихский, Карсский и Баязетский пашалыки, И. Ф. Паскевич в письме канц-
леру К. В. Нессельроде (август 1829 г.) указывал на необходимость обезопасить 
Западную Грузию путем присоединения этих пашалыков к России, тем самым 
устранив традиционный источник угрозы миру и стабильности на Южном Кавказе 
[Акты… 1878, № 759]. Однако, как докладывал императору Дибич, “турки дорожат 
этими владениями, на которые они смотрят как на одно из самых древних своих 
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владений и как ключ своих владений в Азии” [Адрианопольский мир... 1879, 14]. 
Именно поэтому еще в 1826 г. А. П. Ермолов настоятельно советовал в случае вой-
ны с Турцией наступать в направлении Карса и Эрзерума с целью нанести удар по 
самым “источникам могущества Порты” [Дегоев, Стамова 2013, 369]. 

В целом можно согласиться с утверждением британского историка М. Андерсо-
на о том, что в отношениях между Россией и Османской империей кавказские тер-
риториальные проблемы “весили” больше, чем балканские [Anderson 1979, 86]. В 
ходе мирной конференции британский посол в Стамбуле Гордон стремился свести 
к минимуму турецкие уступки на Кавказе. Особенно он возражал против передачи 
России Ахалциха как потенциального плацдарма для ее дальнейшего наступления 
на Восток. Дибич сообщал Николаю I, что Гордон считает требование об Ахалцихе 
“выходящим из границ великодушия, которые предполагали со стороны Вашего 
императорского величества и в котором были убеждены” [Адрианопольский мир… 
1879, 14]. Для принуждения Петербурга к отказу от чрезмерных территориальных 
претензий к Османской империи посол предлагал своему правительству послать 
британский флот в Дарданеллы. Однако, как известно, премьер-министр Веллинг-
тон придерживался более осторожной политики в отношении России, он ограни-
чился лишь предписанием министру иностранных дел Д. Г. Абердину не допустить 
передачи России Анапы и Поти, советуя делать это разумно во избежание риска 
вовлечь Британию в войну [Дегоев, Стамова 2013, 368].

Османская империя в итоге длительной и острой дискуссии приняла окончатель-
ное решение подписать мирный договор на условиях, предложенных Россией. Она 
дала согласие на переход в состав России Черноморского побережья Кавказа от 
устья Кубани до пристани Св. Николая и отказалась окончательно от претензий на 
северокавказские области. 2 (14) сентября 1829 г. в старинном дворце османских 
султанов, в городе, с которым было связано само рождение Османской империи, 
стороны подписали мирный трактат.

Договор в Адрианополе включал 16 статей, отдельный акт о преимуществах 
Молдавского и Валашского княжеств и объяснительный акт о контрибуции [Полное 
собрание законов Российской Империи 1830, 622–633]. Со стороны России он был 
подписан А. Ф. Орловым и Ф. П. Паленом15, со стороны Турции – Мехмедом Садык-
эфенди и Абдулом Кадыр-беем.

Адрианопольский договор стал кульминацией российской восточной политики. 
Российская империя фактически добилась того, чего предшественник Веллингтона, 
Каннинг, всегда пытался не допустить. Россия, действуя в одиночку, объявила вой-
ну Османской империи, затем с триумфом вышла победителем из войны и поэтому, 
естественно, требовала удовлетворения всех своих притязаний. 

Как и по договору 1812 году, “Границей между обеими империями по-прежнему 
будет река Прут от самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем” 
(ст. III) [The Cambridge history... 1923, 101]. На Дунае к России отходили острова в 
дельте Дуная, южный рукав устья реки становился российской границей. Россияне 
получили право прохода их торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. 
Дунайские княжества и Силистрия оставались в их руках впредь до выполнения 
всех условий Адрианопольского договора. Турки потеряли право селиться к югу от 
Дуная. Что касается Греции, то она объявлялась самостоятельной державой, свя-
занной с султаном лишь платежом 1 миллиона пиастров в год (причем эти платежи 
начинаются лишь на пятый год после принятия Османской империей этих усло-
вии), а населению Греции предоставлялось право избрать государем какого-либо 
принца из царствующих в Европе христианских династий, кроме британской, фран-
цузской и российской.

Для нас интерес представляет в первую очередь четвертая статья Адриано-
польского трактата, в которой Османская империя признавала владения России 
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на Южном Кавказе: “Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие другие области 
закавказские, с давних уже лет присоединенные на вечные времена к Российской 
империи, сей державе уступлены также трактатом, заключенным с Персией в Турк-
манчае 10 февраля 1828 г., ханства Ериванское и Нахичеванское” [Договоры России 
с Востоком… 1869, 73]. Кроме того, определялась новая “пограничная черта” на 
Кавказе: “Все земли, лежащие на юг и на запад от вышесказанной граничной черты 
к стороне Карсского и Трапезундского пашалыков с большой частью Ахалцыхского 
пашалыка, останутся в вечное владение Блистательной Порты; земли же, лежащие 
на север и на восток от оной черты к стороне Грузии, Имеретии и Гурии, а равно и 
весь берег Черного моря от устья Кубани до пристани Св. Николая включительно, 
пребудут в вечном владении Российской империи. Вследствие того императорский 
российский двор отдает и возвращает Блистательной Порте остальную часть паша-
лыка Ахалцыхского, город Карс с его пашалыком, город Баязид с его пашалыком, 
город Арзерум с его пашалыком, а также и все места, занятые российскими войска-
ми и находящиеся вне вышепоказанной черты” [Под стягом России… 1992, 107]. 
Новая российско-турецкая граница проходила от Гурии до Александрополя при-
близительно в 15 км южнее Ахалциха и в 30 км южнее Ахалкалаки. Остальная 
часть Ахалцихского пашалыка, а также пашалыки Карсский, Баязетский и Эрзе-
румский возвращались Османской империи. Через три месяца после подписания 
мирного договора должен был начаться и в восьмимесячный срок закончиться вы-
вод российских войск из оккупированных земель Восточной Анатолии.

16 октября 1829 г. Адрианопольский договор был ратифицирован турецкой сто-
роной, и в тот же день ратификационные грамоты были вручены в Адрианополе 
Дибичу. В мае 1830 г., во время переговоров с турецкой делегацией, предшество-
вавших ратификации Адрианопольского договора Николаем I, сумма компенсации 
за потери российской торговли по просьбе турецкого посольства была снижена на 
300 тыс. дукатов, 2 млн. червонцев были списаны в качестве жеста доброй воли, 
еще 1 млн. – в ответ на признание независимости Греции16. Адрианопольский мир-
ный договор явился крупным достижением российской дипломатии. Он в значи-
тельной мере способствовал развитию черноморской торговли и завершил присое-
динение к России основных территорий Южного Кавказа. 

Адрианопольский договор вызвал обострение англо-российских отношений. В 
своем донесении императору от 10 (22) сентября граф Дибич писал: “Адриано-
польский мир самый славный из когда-либо заключенных, и вы сумели придать 
ему характер, приличный миру, заключенному после такой войны. Наша умерен-
ность зажмет рты всем нашим клеветникам, и нас самих мирит с нашей совестью” 
[Внешняя политика России… 1992, 599; Адрианопольский мир… 1879, 54]. По 
мнению В. Кроули, Адрианопольский договор увеличил “российское влияние мор-
ское в Черном море, политическое – в княжествах и коммерческое – в Турции” 
[Crawley 1930, 169].

“Умеренные требования” России по сравнению с теми крупными победами, ко-
торые она одержала на обеих фронтах, можно объяснить следующими причина-
ми. 1) От невероятно высокой заболеваемости (палящий зной, плохая вода, 
эпидемия чумы и т. д.) российская победоносная армия таяла на глазах17. В момент 
подписания мира она сократилась до 7 тыс. чел. Можно сказать, что триумф Дибича 
мог в любой момент превратиться в катастрофу. Российскому главнокомандующему 
Дибичу стоило невероятных усилий скрыть, что у него уже около 4 тысяч солдат 
лежит по лазаретам и что на воинственные демонстративные прогулки он высылает 
из Адрианополя более половины своей армии [Достян 1983, 209]. 2) Успешные 
действия российских войск в ходе войны обеспокоили европейские державы, 
которые постарались предотвратить полное военное поражение Османской империи 
и ее распад, оказав давление на российское правительство. 3) Отказ России от 
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территориальных претензий к Османской империи отвечал принципам “сохранения 
слабого соседа” и должен был изначально лишить европейские страны возможности 
вмешаться в войну и выступить с посреднической инициативой в ходе мирного 
урегулирования между Османской империей и Россией.

Заключением Адрианопольского договора завершился восточный кризис 20-х го-
дов XIX в. Россия стала самым влиятельным европейским государством на Ближнем 
Востоке. Успехи России на Ближнем Востоке, закрепленные этим договором, 
всполошили европейские правительства, в первую очередь обострив российско-ан-
глийское соперничество.

Таким образом, война 1828–1829 гг. явилась новым этапом в вековой борьбе 
между Россией и Османской империей. Российско-турецкие отношения первой по-
ловины ХIХ в. определялись как общим состоянием европейских международных 
отношений, так и конкретными задачами, стоявшими перед российской внешней 
политикой в Ближневосточном регионе.

Туркманчайский и Андрианопольский мирные договоры создали предпосылки 
для окончательного присоединения к России Южного Кавказа. Завершив обе войны 
успешно, Россия закрепилась на Кавказе и приобрела обширные территории. По 
мнению В. Дегоева, в отличие от русско-иранской войны 1826–1828 гг., русско-
турецкая война 1828–1829 гг. представляла собой не только и не столько итоговую, 
сколько поворотную веху в международном положении кавказских народов [Дегоев 
2009, 20].

В начале XIX в. между великими европейскими державами шла то явная, то 
скрытая дипломатическая борьба за господство на Ближнем Востоке. Это было вы-
звано, с одной стороны, экономическим и политическим ослаблением Османской 
империи, а с другой – усилением экспансии держав Европы. К этому времени в 
российской дипломатии существовали две концепции по восточному вопросу: с 
одной стороны, Россия готовилась принять активное участие в разделе Османской 
империи, а с другой – не желала ее распада. Поэтому, подводя итоги этой войны, 
следует учитывать, что России удалось не только расширить свои политические и 
торговые интересы, но также настолько ослабить Османскую империю, что она, со-
храняя свое существование, при этом не мешала российским экспансионистским 
планам. В то время как распад Османской империи привел бы Россию к войне со 
всеми европейскими странами.

Успехи российской внешней политики привели к обострению отношений с за-
падными державами. Беспрецедентное усиление России вызвало крайнюю тревогу 
европейских государств. Однако ее успехи были настолько определяющими, что 
европейские государства не решились вступить в прямую военную конфронтацию 
с Россией. Усиление влияния Российской империи на Кавказе противоречило внеш-
ней политике Британии, которая также стремилась расширить свои сферы влияния 
на восточных территориях. Главным итогом Адрианопольского мира можно счи-
тать тот факт, что дипломатическая борьба европейских государств против России 
во время восточного кризиса 20-х гг. XIX в. фактически была проиграна.

1 Дипломатическое присутствие в Европе турецких дипломатов возобновилось лишь в 
1834 г. во Франции и Британии, а в 1835 г. – в Австрии.

2 После Адрианопольского мира политика Великобритании принимает характер “войны 
дипломатий” до 1833 г. [Crawley 1930, 27].

3 Трактат состоял из семи статей. Он предусматривал, что Британия, Россия и Франция 
одновременно предлагают Османской империи посредничество с целью достижения пере-
мирия с греками. Предполагалось, что соглашение между Османской империей и греками 
должно быть достигнуто на основе предоставления Греции автономии под сюзеренитетом 
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султана, которому Греция ежегодно будет выплачивать дань. Сумма выплат будет установ-
лена с общего согласия. Во всем остальном греки будут исключительно самостоятельны. 
Территория автономной Греции будет определена в последующих переговорах “между ве-
ликими державами и обеими воюющими сторонами”. По настоянию России была принята 
секретная дополнительная статья, которая устанавливала, что если в течение одного месяца 
Османская империя не согласится на перемирие, предусмотренное трактатом, то три дер-
жавы направят свои эскадры с целью “воспрепятствовать прибытию в Грецию или в Архи-
пелаг всякого подкрепления” [Мартенс 1895, 351–353].

4 В этом манифесте султан называл Россию главной виновницей Наваринского сражения 
и обвинял ее в том, что она с 1821 г. постоянно поддерживает мятежников в его империи. 
Кроме того, в манифесте утверждалось, что Аккерманские соглашения нарушены, так как 
Россия вмешивается в греческие дела, и поэтому султан расторгает Аккерманскую конвен-
цию и все ранее заключенные с Россией договоры. Он призывал всех мусульман к войне 
против “неверных” [Шпаро 1965, 245].

5 Как известно, Османская империя требовала для исполнения Бухарестского договора 
возвращения ей Сухум-кале, Анаклии, Редут-кале (Кемхала), Кутаиса, Шаропани и других 
крепостей [Дегоев, Стамова 2013, 336].

6 Главнокомандующим всех турецких сил на придунайском театре военных действий на-
значен был Хуссейн-Ага-паша.

7 Султан располагал 80-тысячной армией, созданной по европейскому образцу, и при-
близительно 100-тысячными иррегулярными войсками, в основном кавалерией.

8 Предвкушая близкую и легкую победу, император сам отправился на Балканский 
фронт, где 95-тысячной армией командовал П. X. Витгенштейн.

9 Каджарский наследник Аббас Мирза, желая угодить русским, по случаю взятия Варны 
дал обед, куда, помимо пяти членов российского посольства во главе с Грибоедовым, были 
приглашены и британские представители в Тебризе. Однако британский посол отказался 
участвовать в обеде в честь победы над союзником Великобритании [Fowler 1841, 174–175].

10 Все эти земли были захвачены Россией в ходе русско-турецкой войны 1806–1812 гг., 
но возвращены Османской империи по условиям Бухарестского договора в 1812 г.

11 Согласно данным источников, военный контингент Гасан-кале составлял примерно 
4000 турок и 1000  армян [Kinneir 1813, 323].

12 Макдонелл Киннер (1782–1830) – британский лейтенант, путешественник и дипломат, 
в 1826–1830 гг. представитель Ост-Индской компании в каджарском Иране.

13 После Эрзерумского похода Паскевич получил чин фельдмаршала.
14 На одном из заседаний, когда турецкий представитель Мехмед Садык-эфенди стал бо-

лее чем настойчиво возражать против включения в текст договора статьи о судьбе Греции и 
к тому же потребовал вернуть все занятые Россией в ходе войны земли, царский генерал-
адъютант князь Орлов очень твердо и недвусмысленно напомнил, чья армия у ворот чьей 
столицы находится.

15 Глава временной российской администрации в Дунайских княжествах.
16 Что касается Греции, то она становилась вассальным по отношению к Турции государ-

ством, причем зависимость ограничивалась выплатой 1,5 млн. пиастров ежегодной дани.
17 Эта война стоила русским 125 тыс. чел. погибшими. Из них лишь 12 % пришлось на 

павших в бою. Остальные скончались от болезней.
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Кавказький фронт
російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Н. Р. Гезалова
З початку XIX століття міжнародні відносини навколо Південного Кавказу відчувають 

на собі прямий або опосередкований вплив східної кризи, викликаної грецьким повстан-
ням. Укладання миру з каджарським Іраном (1828 р.) змінило політичну і стратегічну об-
становку на Південному Кавказі на користь Росії, розв’язавши російському уряду руки для 
початку воєнних дій проти Османської імперії. Війна 1828–1829 рр. стала новим етапом у 
віковій боротьбі між Росією та Османською імперією. Російсько-турецькі відносини пер-
шої половини ХІХ ст. визначалися як загальним станом європейських міжнародних відно-
син, так і конкретними завданнями, які стояли перед російською зовнішньою політикою в 
Близькосхідному регіоні.

Адріанопольський договір став кульмінацією російської східної політики, а Росія – 
найвпливовішою європейською державою на Близькому Сході. Успіхи Росії на Близькому 
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Сході, закріплені цим договором, сполохали європейські уряди, загостривши насамперед 
російсько-англійське суперництво.

Ключові слова: російсько-турецька війна, Адріанопольський договір, Кавказ, Близький 
Схід, східне питання

Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
Н. Р. Гезалова

С начала XIX века международные отношения вокруг Южного Кавказа испытывают 
на себе прямое или косвенное влияние восточного кризиса, вызванного греческим восста-
нием. Заключение мира с каджарским Ираном (1828 г.) изменило политическую и страте-
гическую обстановку на Южном Кавказе в пользу России, развязав российскому прави-
тельству руки для начала военных действий против Османской империи. Война 1828–
1829 гг. явилась новым этапом в вековой борьбе между Россией и Османской империей. 
Российско-турецкие отношения первой половины ХIХ в. определялись как общим состоя-
нием европейских международных отношений, так и конкретными задачами, стоявшими 
перед российской внешней политикой в Ближневосточном регионе.

Адрианопольский договор стал кульминацией российской восточной политики. Россия 
стала самым влиятельным европейским государством на Ближнем Востоке. Успехи России 
на Ближнем Востоке, закрепленные этим договором, всполошили европейские правитель-
ства, в первую очередь обострив российско-английское соперничество. 

Ключевые слова: русско-турецкая война, Адрианопольский договор, Кавказ, Ближний 
Восток, восточный вопрос
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The article is devoted to the analysis of the intellectual potential of Japan in the twentieth cen-

tury by the example of the philosophical Kyoto School. This work is based methodologicaly on 
the works of modern Ukrainian scholars, like S. Vovkanych, V. Tkachenko, S. Kagamlyk etc. 
Biographies of three key representatives of the Kyoto School – Nishida Kitaro (1870–1945), 
Tanabe Hajime (1885–1962) and Nishitani Keiji (1900–1990) – were chosen for the study. In the 
life and work of each of them three stages were distinguished: first, their educational level; second, 
the intellectual formation; and third, their scientific and educational activities. From the study, we 
can conclude that the philosophers of the Kyoto School succeeded in successfully implementing 
the intellectual potential created by the traditional Japanese culture, while fully utilizing contacts 
with the West to create a qualitatively new intellectual product. It is important to mention that 
their connection with the tradition was not only theoretical: Nishida and Tanabe studied under the 
last Confucianists of the old Japan, Nishida and Nishitani practiced Zen with eminent masters. 
Similarly, they received the knowledge of Western philosophy directly from its best representa-
tives, like Husserl and Heidegger. The success of the philosophers of the Kyoto School was 
provided also by a versatile education of the intellectuals, including profound knowledge in 
mathematics, physics, and good command of foreign languages. Their activities were creative and 
innovative. Thanks to them, Japanese philosophy gained world recognition, which contributed to 
the increase of prestige of the country. In addition, for the first time in history, Japanese thought 
has entered a full-fledged dialogue with the Western thought. The product of the activities of the 
above-mentioned philosophers was not just new knowledge and ideas, concentrated in the texts, 
but also the community of world-class intellectuals, constituting a part of the new intellectual 
elite. Thus, a qualitatively new intellectual potential of the higher level was created.

Keywords: intellectual potential, Japanese philosophy, the Kyoto School

С. В. Капранов
ШКОЛА КІОТО ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯПОНІЇ

Вступ. Японія є хрестоматійним прикладом країни, яка спромоглася за короткий 
час здійснити модернізацію та увійти до числа найрозвинутіших країн світу, тому її 
досвід видається корисним для країн, перед якими таке завдання стоїть сьогодні, 
зокрема і для України. Оскільки сьогодні рушійною силою поступу стає інтелек-
туальний потенціал [Манів 2009, 51; Ревак 2013, 132; Ткаченко 2012, 180–183], то 
доцільно розглянути процеси його розвитку і реалізації в Японії. 

Поняття “інтелектуальний потенціал” має застосування в різних наукових галу-
зях – найчастіше в економіці, проте його також використовують соціологи, психо-
логи, педагоги та ін., тож можна вважати, що воно має міждисциплінарний харак-
тер. Це поняття застосовують на різних рівнях – говорять про інтелектуальний 
потенціал особистості, міста, територіальної громади, суспільства, народу, держа-
ви, нарешті, людства в цілому. Не дивно, що різні дослідники неоднаково тлумачать 
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сутність інтелектуального потенціалу. Різні підходи до цього поняття проаналізова-
но у статтях З. С. Маніва та І. Ревак [Манів 2009; Ревак 2013]. Узагальнюючи ре-
зультати дослідження, З. С. Манів пропонує таке визначення: “Це вища система 
пізнавальних (розумових) здібностей індивіда, яка виявляється через активне твор-
че мислення; здатності швидко і легко набувати нові знання і вміння та спромож-
ність людини: творити, нагромаджувати і використовувати, через призму високої 
духовності, знання, проекти, ідеї, інтелектуальну власність для свого (і не лише 
свого) розвитку – соціально-економічного, науково-технічного, духовно-культурного, 
морально-правового, тощо” [Манів 2009, 54–55].

Поняття “інтелектуальний потенціал” все ширше використовують і в гуманіта-
ристиці. Так, літературознавці говорять про інтелектуальний потенціал художнього 
тексту й навіть окремого слова [Агібалова 2012, 3; Петрова 2003]. Він тісно 
пов’язаний з інтелектуальним потенціалом не лише окремого індивіда (автора), а й 
суспільства, адже, як слушно зазначає С. Кумпан, “літературні твори вбирають в 
себе накопичений століттями інтелектуальний потенціал нації” [Кумпан 2016, 270]. 
Анна Чик, аналізуючи зв’язок пам’яті з інтелектом, приходить до висновку, що ін-
телектуальний потенціал народу і його колективна пам’ять тісно пов’язані між со-
бою, “визначають безперервність культурних традицій спільноти” і складають 
“важливі когнітивні умови формування колективної ідентичності” [Чик 2014, 53]. 
Історик Світлана Кагамлик досліджує інтелектуальний потенціал української цер-
ковної еліти ранньомодерного часу [Кагамлик 2010; 2012]. Для цього дослідниця, 
зокрема, намагається встановити склад особистих книгозбірень церковних ієрархів, 
їхні читацькі інтереси.

Закономірно, що поняття інтелектуального потенціалу стає сьогодні предметом 
філософського осмислення. Варто особливої уваги, що це першими усвідомили 
представники економічної науки – С. Й. Вовканич та В. А. Ткаченко.

У центрі філософського підходу В. А. Ткаченка – “людина, що прагне змінити 
себе та навколишнє середовище через нагромадження інтелектуального потенціа-
лу та прагнення підвищувати його рівень” [Ревак 2013, 140]. Вчений критикує 
“економізм”, “соціологічний детермінізм”, “економічний позитивізм” та закликає 
“розбити, розвінчати цей наївний догматизм, зробити предметом особливого філо-
софського дослідження ініціативну творчу економічну діяльність суб’єктів суспіль-
ної формації як природного феномену життєтворення і як підставу зростання інте-
лектуального потенціалу суспільства” [Ткаченко 2012, 176]. Відтак важливе місце 
відведено таким категоріям, як свобода, духовність, мудрість. Як зазначає В. А. Тка-
ченко, «усвідомити “істину” здатні лише ті, що мають здібності керувати своєю 
свідомістю та пізнавати свій внутрішній світ, а не блукати у зовнішньому» [Ткачен-
ко 2012, 179]. 

С. Й. Вовканич запровадив нове поняття – духовно-інтелектуальний потенціал, 
тобто “спроможність творити, нагромаджувати та використовувати нові знання, 
проекти, ідеї, себто генерувати різну семантичну інформацію в якості інтелектуаль-
ної власності для свого (і не лише свого) розвитку” [Вовканич, Цапок, Соломчак 
2007, 244]. Вчений наполягає на важливості духовної компоненти, оскільки лише 
одухотворений інтелект здатний забезпечити суспільний розвиток, в іншому разі 
він стає руйнівною силою [Вовканич, Цапок, Соломчак 2007, 246; Ревак 2013, 138]. 
Духовність С. Й. Вовканич розуміє не лише в релігійному сенсі, а й як “передавання 
нагромадженої духовної, культурної, інтелектуальної, зрештою соціальної спадщи-
ни нації наступним поколінням” [Вовканич, Цапок, Соломчак 2007, 245]. Духовно-
інтелектуальний потенціал у його розумінні тісно пов’язаний з національною 
ідеєю [Вовканич 2012, 99]. Ключову роль творення та реалізації духовно-інте-
лектуального потенціалу відіграє “національна еліта (наукова, освітянська, мене-
джерська, художня, релігійна тощо) як духовно-інтелектуальна чолівка нації” та 
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“духовно-інтелектуальний когнітаріат” – “елітоформувальне ядро нації, як її про-
відна верства творення знань світового рівня для випереджального поступу” [Вов-
канич 2012, 105, 107].

У цій статті ми пропонуємо розглянути процеси розвитку та реалізації інтелек-
туального потенціалу Японії у ХХ ст. на прикладі школи Кіото (кьото ґакуха 京都
学派)1. Вона є найяскравішим явищем у японській філософії ХХ ст. – недаремно, 
наприклад, Кумано Суміхіко2 поміщає її в центр свого історико-філософського огля-
ду [Кумано 2009, 5–150]. Саме з неї починається в Японії філософія західного типу 
[Оґава 2013, 136]. Джеймс Гейсіґ стверджує: “Філософи школи Кіото дали нам сві-
тову філософію, що належить до спільної спадщини так само законно, як і західні 
філософії, з якими ці філософи боролися й з яких вони черпали натхнення” [Heisig 
2001, 9]. Отже, школа Кіото спромоглася створити оригінальний інтелектуальний 
продукт – новий філософський напрям на основі синтезу традиційної японської та 
західної думки. Твори представників школи перекладені багатьма мовами, їй при-
свячено чимало досліджень як у Японії, так і на Заході, що свідчить про попит на 
цей продукт у сучасному світі.

Сучасний японський філософ Охасі Рьосуке (大橋良介, нар. 1944) виділяє чоти-
ри покоління школи Кіото: перше складають її засновник Нісіда Кітаро (西田幾多郎, 
1870–1945) та Танабе Хадзіме (田辺元, 1885–1962); друге – Хісамацу Сін’їці (久
松真一, 1889–1980), Нісітані Кейдзі (西谷啓治, 1900–1990), Косака Масаакі (高坂
正顕, 1900–1969), Сімомура Торатаро (下村寅太郎, 1900–1995), Кояма Івао (高山
岩男, 1905–1993) та Судзукі Сіґетака (鈴木成高, 1907–1988); до третього належать 
Уеда Сідзутеру (上田閑照, нар. 1924 р.), Цудзімура Коїці (辻村公一, 1922–2010) та 
Абе Масао (阿部正雄, 1915–2006); нарешті, до четвертого Охасі зараховує себе та 
кількох сучасних філософів [Carter 2013, 11–12]. Р. Картер до цього списку додає 
Вацудзі Тецуро (和辻哲郎, 1889–1960) та Кукі Сьодзо (九鬼周造, 1888–1941) як 
“асоційованих членів” школи [Carter 2013, 9–10]. Оґава Хітосі відносить Вацудзі до 
“бічної лінії” школи [Оґава 2013, 137]. Можна додати також Мікі Кійосі (三木清, 
1897–1945), улюбленого учня Нісіди [Оґава 2013, 151], проте деякі дослідники ви-
ключають його зі списку через захоплення марксизмом3. Найвідомішими представ-
никами школи є Нісіда, Танабе та Нісітані [Carter 2013, 9; Heisig 2001, 5]. У рамках 
цієї статті ми вважаємо за доцільне обмежитися розглядом життя і творчості цих 
трьох філософів. Особливу увагу ми приділили Нісіді як засновнику школи.

С. Кагамлик, аналізуючи інтелектуальний потенціал українських церковних дія-
чів ранньомодерного часу, виділяє три основні етапи його розвитку: 1) освітній 
рівень; 2) інтелектуальне становлення; 3) культурно-освітня практика [Кагамлик 
2012, 214]. Ми будемо розглядати діяльність філософів школи Кіото за аналогічною 
схемою. Проте якщо в С. Кагамлик завершенням інтелектуального становлення є 
висвята в архієрейський сан, то для філософів школи Кіото цю межу доводиться 
визначати індивідуально. Крім того, третій етап у цьому разі доречніше назвати 
науково-освітньою діяльністю.

І. Нісіда Кітаро
Освіта. Дитинство філософа припало на період мейдзійських реформ та моди 

на західну культуру, проте воно пройшло у глухій провінції, куди зміни доходили 
повільно. Родина Нісіди була освічена: дід був знавцем китайської класики, бать-
ко – талановитим каліграфом та мав приватну школу, дід з боку матері мав добру 
бібліотеку. По закінченні сільської школи Нісіда Кітаро продовжив навчання в 
м. Канадзаві, де його вчителями були визначні представники останнього покоління 
конфуціанців старої формації – Інокуці Мотоку (井口孟篤, бл. 1811–1884) та Міяке 
Сінкен (三宅真軒, 1853–1933). Перший з них був учнем відомого конфуціанця 
Ясуї Соккена (安井息軒, 1799–1876), послідовника школи Хаясі Радзана (林羅山, 
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1583–1657) – офіційного напряму чжусіанства доби Едо; другий був послідовником 
іншого напряму, “ханьської науки”, та глибоким знавцем “Лунь юю” [Yusa 2002, 
10–11, 22]. Про рівень знань Нісіди Кітаро свідчить те, що у 12 чи 13 років він уже 
давав приватні уроки з “Мен-цзи” [Yusa 2002, 5–11]. Конфуціанське виховання за-
лишило глибокий слід в особистості мислителя: він вільно володів класичною ки-
тайською мовою – веньянєм (у її японському варіанті – камбун), писав нею вірші в 
традиційному стилі та при нагоді цитував китайську класику4.

Із буддизмом Нісіда познайомився завдяки матері, ревній вірянці школи Чистої 
Землі [Yusa 2002, 6]. Зацікавлення дзен-буддизмом прийшло вже в студентські 
роки – завдяки другу Нісіди, Судзукі Тейтаро (鈴木貞太郎, духовне ім’я Дайсецу 
大拙, 1870–1966)5. 1891 р. Нісіда почав практикувати дзен під керівництвом Імакіта 
Косена (今北洪川, 1816–1892), майстра школи Ріндзай, настоятеля монастиря Енґа-
кудзі в Камакурі [Yusa 2002, 36]. Таким чином, Нісіда з дитинства був прилучений 
до двох великих вчень японської традиції – конфуціанства і буддизму.

Але він здобув і освіту західного типу6. У школі в Канадзаві Нісіда вивчав ан-
глійську та німецьку мови, в університеті – ще французьку й латину [Yusa 2002, 19, 
32, 35]. Одним з його перших вчителів англійської був носій мови – Орландо Бен-
тон [Yusa 2002, 20]. Вже у шкільні роки Нісіда написав есе про Руссо та переклав з 
англійської твір В. Скотта “Останній менестрель” [Yusa 2002, 25–26]. Для японців 
на початку доби Мейдзі Захід насамперед асоціювався з природничими й точними 
науками. З ними Нісіда також познайомився у школі в Канадзаві. Він особливо за-
хоплювався математикою – настільки, що навіть думав обрати її за професію [Yusa 
2002, 15–16, 22–23]. 

Проте найважливішим для Нісіди, безперечно, було знайомство із західною фі-
лософією: у шкільній бібліотеці в Канадзаві він знайшов англійські переклади “Ло-
гіки” Геґеля й “Критики чистого розуму” Канта. Відтак у 18 років Нісіда вирішив 
стати філософом. У 1891–1894 рр. у Токійському імператорському університеті він 
слухав лекції Людвіґа Буссе (Busse, 1862–1907) та Рафаеля фон Кебера (von Koeber, 
1848–1923). Л. Буссе, учень Рудольфа Германа Лотце (1818–1906), викладав філо-
софію в Токіо з 1887-го по 1892 р. Згодом, згадуючи свого першого викладача фі-
лософії, Нісіда писав, що студенти Буссе були “в певному сенсі учнями Лотце у 
другому поколінні” [Yusa 2002, 31, 34–35]. Як бачимо, Нісіда застосовує тут до єв-
ропейської філософії поняття “лінії передачі вчення”, характерне для традиційної 
японської культури. Р. фон Кебер, який змінив Буссе на посаді викладача філософії, 
був яскравою й різнобічно обдарованою особистістю: крім філософії, викладав та-
кож класичні мови та музику (він закінчив консерваторію). Під впливом Кебера 
сформувалося ціле покоління провідних японських інтелектуалів, включаючи філо-
софів Кукі Сюдзо та Вацудзі Тецуро. Дипломна робота Нісіди була присвячена 
Г’юму [Yusa 2002, 38–40].

Інтелектуальне становлення. Цей період у житті Нісіди тривав від закінчення 
Токійського імператорського університету (1894 р.) до призначення на посаду до-
цента Імператорського університету Кіото (1910 р.). У цей час він не мав постійної 
роботи, часом був безробітним, часом вчителював у різних школах. Водночас у 
1894–1905 рр. Нісіда серйозно практикував дзен школи Ріндзай; його вчителями 
були визначні майстри Сецумон Ґенсьо (雪門玄松, 1850–1915) та Кокан Сохо (虎関
宗補, 1839–1903) [Yusa 2002, 49–55]. У 1901 р. Нісіда дістав від Сецумона Ґенсьо 
буддійське духовне ім’я Сунсін 寸心, дослівно “серце (душа) розміром в один сун”7. 
Згідно з поясненням М. Юси, сенс імені в тому, що маленьке серце може містити 
весь Всесвіт [Yusa 2002, 65]. У процесі багаторічної практики Нісіда пережив про-
світлення – кенсьо8 [Yusa 2002, 71–72]. Важливо звернути увагу на те, що дзенські 
вчителі Нісіди, при всій їхній безперечній ортодоксальності, були й новаторами. 
Зокрема, Імакіта Косен започаткував рух дзен-буддистів – мирян [Yusa 2002, 349]. 
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Сецумон Ґенсьо закликав повернутися до простоти й суворих правил китайського 
чань-буддизму і спеціально їздив до Китаю вивчати традицію чань [Yusa 2002, 49–
50]. З 1906 р. Нісіда цілком присвячує себе філософії: він вивчає праці Вільяма 
Джеймса та Анрі Берґсона, пише низку важливих статей [Yusa 2002, 96–99].

Науково-освітня діяльність. Початок університетської кар’єри Нісіди ознаме-
нувався публікацією 1911 р. його першої книги “Дослідження блага” (Дзен-но кен-
кю 善の研究), яка засвідчила його філософську зрілість. Книга незабаром стала 
бестселером [Yusa 2002, 129–130]. Вже за два роки по тому Нісіда, здобувши сту-
пінь доктора і звання професора, почав працювати над наступною великою пра-
цею – “Інтуїція та рефлексія у самосвідомості” (Дзікаку-ні океру цьоккан то хансей 
自覚に於ける直観と反省), яку завершив 1917 р. У проміжку, 1915 р., він опубліку-
вав збірку статей під назвою “Думка та досвід” (Сісаку то тайкен 思索と体験). До 
того ж 1917 р. було видано його курс лекцій “Сучасна ідеалістична філософія” 
(Ґендай-ні океру рісосюґі-но тецуґаку 現代に於ける理想主義の哲学). У першій по-
ловині 1920-х рр. вийшли ще дві книжки – “Проблема свідомості” (Ісікі-но мондай 
意識の問題) та “Мистецтво і мораль” (Ґейдзюцу то дотоку 芸術と道徳). Остання 
велика праця Нісіди, написана в університеті, – “Від діяча до глядача” (Хатараку 
моно кара міру моно е 働くものから見るものへ), – вийшла 1927 р., за рік до його 
виходу на пенсію. 

Водночас Нісіда приділяв увагу організаційній діяльності, формуючи кістяк 
майбутньої школи: він, зокрема, запросив до Імператорського університету Кіото 
Танабе Хадзіме (1919 р.), Вацудзі Тецуро (1925 р.) та Кукі Сюдзо9 [Carter 2013, 10, 
63, 127; Yusa 2002, 216]. Нісіда виховав цілу генерацію визначних філософів, серед 
яких уже згадані Хісамацу Сін’їці, Мікі Кійосі, Нісітані Кейдзі, Косака Масаакі, Сі-
момура Торатаро, Кояма Івао, а також Тосака Дзюн (戸坂潤 1900–1945), який зго-
дом, перейшовши на марксистські позиції, зайняв критичну позицію щодо ідей 
вчителя [Кумано 2009, 103–106; Оґава 2013, 153–154]. Проте саме він першим звер-
нув увагу на те, що коло учнів і послідовників Нісіди утворює нове явище, яке він 
назвав “школою Кіото” [Heisig 2001, 3; Yusa 2002, 232, 250; Оґава 2013, 140]. Як за-
значає Юса Міціко, Нісіда зробив внесок у формування школи Кіото “насамперед 
тим, що надав своїм учням інтелектуальну свободу” [Yusa 2002, xviii].

Професійна діяльність Нісіди як викладача була пов’язана із західною філосо-
фією – про це свідчить список прочитаних ним курсів: там немає жодного, присвя-
ченого Сходу [Yusa 2002, 218–219]. Крім загальних дисциплін, Нісіда читав 
спецкурси й проводив семінари з праць Арістотеля, Геґеля, Бергсона, Гуссерля, 
Канта, Ляйбніца, Лотце, Фіхте та ін. Якщо ж згадувати тих філософів, що вплинули 
на його власну творчість, то це мало не всі значні мислителі Заходу – від Платона й 
Арістотеля до неокантіанців, Джеймса, Берґсона та Гуссерля. З останнім Нісіда 
листувався в 1923–1931 рр. [Yusa 2002, 160]; він познайомив японців із вченням 
Гуссерля і визнаний як засновник феноменологічного напряму в Японії [Steinbock 
1998, 226]. Завдяки знанню мов Нісіда читав праці західних філософів в оригіналі. 

Особливе місце в його житті посіла німецька мова: він викладав її багато років, 
нерідко записував нею важливі думки у щоденнику. Так, 3 липня 1927 р. Нісіда Кі-
таро пережив глибокий містичний досвід; у своєму щоденнику він намалював чер-
воним олівцем сяюче сонце і написав: “Wiedergeburt, aus bösem Traum erwacht” 
(“Нове народження, прокинувся від поганого сну”) [Yusa 2002, 215]. У вільний час 
Нісіда перекладав японською мовою поезію Ґете. Зокрема, він спеціально переклав 
вірш Ґете “Нічна пісня скитальця” для надгробка Кукі Сюдзо [Yusa 2002, 220, 331]. 

На пенсії Нісіда продовжував активно працювати над новими філософськими 
книгами: “Самосвідома структура універсального” (Іппанся-но дзікакутекі тайкей 
一般者の自覚的体系, 1929 р.), “Самосвідома детермінація ніщо” (Му-но дзікакуте-
кі ґентей 無の自覚的限定, 1932 р.), “Фундаментальні проблеми філософії” 
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(Тецуґаку-но компон мондай 哲学の根本問題, 1933–1934 рр.) у 2 частинах, “Про-
блеми японської культури” (Ніхон бунка-но мондай 日本文化の問題, 1940 р.). У 
1935–1945 рр. вийшло сім томів збірників його філософських статей. У цей період 
він розвиває концепцію басьо10 та логіки басьо, над якою почав працювати в се-
редині 1920-х рр., а також розробляє нову теорію – теорію історичного світу (рекі-
сітекі секай 歴史的世界). Останню свою працю – “Логіка місця і релігійний 
світогляд” (Басьотекі ронрі то сюкьотекі секайкан 場所的論理と宗教的世界観) – 
Нісіда закінчив за два місяці до смерті.

Усе життя Нісіда цікавився новими досягненнями в науці, особливо у фізиці. Він 
брав активну участь (фактично був ініціатором) в організації візиту до Японії 
А. Ейнштейна в 1922 р. [Yusa 2002, 185–187]. Навіть в останні роки життя, тяжко 
хворий, він вивчав праці Гейзенберґа з квантової теорії та Макса Планка з теорії 
причинності [Yusa 2002, 319]. У 1940-ві рр. брав участь у створенні Технологічного 
інституту розвитку Азії (Коа коґьо дайґаку 興亜工業大学), нині Технологічний ін-
ститут Ціба (Ціба кьогьо дайґаку 千葉工業大学), – найстарішого технічного вишу в 
Японії [Komiya 2017].

Заслуги Нісіди було визнано в Японії та неодноразово відзначено. 1927 р. його 
обрано членом Японської імператорської академії [Yusa 2002, 215]. 1940 р. Нісіду 
було нагороджено орденом Культури. 1941 р. Нісіді, як визначному вченому, надано 
почесне право виступити з новорічною лекцією перед імператором – вперше такої 
честі удостоївся філософ [Yusa 2002, 300]. У своїй лекції Нісіда говорив про роль 
філософії як дисципліни, що об’єднує спеціальні галузі науки, необхідність для 
кожної країни знайти своє місце у глобальному світі, застерігав від крайнощів як 
індивідуалізму, так і тоталітаризму [Yusa 2002, 311–318]. 

Як зазначає Роберт Картер, Нісіда – “перший модерний японський філософ 
світового значення” [Carter 2013, 4]. Його праці з 1940 р. почали перекладати й 
видавати на Заході; нині вони перекладені на англійську, німецьку, французьку, іс-
панську, італійську, китайську, корейську та інші мови. Ідеї Нісіди знайшли й при-
кладне застосування в царинах, на позір далеких від філософії: під їхнім впливом 
було розроблено новий напрям – кансей 感性, що знайшов застосування в дизайні, 
інженерії, менеджменті й маркетингу [Levy 2013, 86]. 

ІІ. Танабе Хадзіме
Освіта. Танабе Хадзіме народився 1885 р. в Токіо. Його батько, директор відо-

мої приватної школи, був ученим – знавцем китайської класики, тож конфуціанське 
виховання вплинуло на всю творчість філософа [Ozaki 1990, 1]. 1904 р. Танабе всту-
пив на математичний факультет Токійського імператорського університету, але вже 
наступного року перевівся на філософський факультет. По закінченні (1908 р.) пра-
цював учителем англійської мови в середній школі [Heisig 2001, 107]. Пізніше ви-
кладав також німецьку. Таким чином, як і Нісіда, Танабе був з дитинства прилуче-
ний як до конфуціанської традиції, так і до західної науки. Можна також зауважити 
спільне з Нісідою серйозне захоплення математикою та високий рівень володіння 
західними мовами.

Інтелектуальне становлення. Одзакі Макото поділяє творчість Танабе на три 
періоди – ранній (до 1927 р.), середній (1927–1945) та пізній (1945–1962) [Ozaki 
1990, 3, 10–11]. Ранній період відповідає інтелектуальному становленню філософа: 
у цей час він познайомився з Нісідою, захистив докторську дисертацію, навчався в 
Німеччині, опублікував перші праці. 

У 1913 р. Танабе був призначений викладачем на факультет природничих наук в 
Університеті Тохоку, де читав курс “Вступ до науки” [Ozaki 1990, 2; Кумано 2009, 
40]. З цього почалася його філософська кар’єра: у своїх лекціях він зосереджувався 
на фундаментальних проблемах науки, спираючись на німецькі тексти; захопився 
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неокантіанством – П. Ґ. Наторпом та Г. Когеном, згодом – Г. Ріккертом [Heisig 2001, 
107]. За свідченням Р. Картера, Танабе викладав в університеті також німецьку мову 
[Carter 2013, 63].

Того ж самого року він вперше зустрівся з Нісідою, і вони почали листуватися. 
Їхнє листування тривало з 1914-го по 1917 р. [Yusa 2002, 151]. У цей час Танабе сер-
йозно зацікавився дзен-буддизмом, і Нісіда радив йому не лише читати, а й практи-
кувати дзен [Yusa 2002, 156–158]. Слід зазначити, що вже у своїй першій публіка-
ції – “Про судження” (Сотей хандан-ні цуйте 措定判断について, 1910 р.) – Танабе 
спирався на ідеї Нісіди, зокрема на його концепцію чистого досвіду [Ozaki 1990, 2].

У зазначений період головними предметами досліджень Танабе були, з одного 
боку, математичні проблеми нескінченності, нескінченно малих величин тощо, з 
другого – проблеми етики, зокрема свободи волі [Ozaki 1990, 3–4]. Після публікації 
перших книжок – “Сучасні природничі науки” (Сайкін-но сідзен каґаку 最近の自然
科学, 1915 р.) та “Вступ до науки” (Каґаку ґайрон 科学概論, 1918 р.) – Танабе за-
хистив 1918 р. в Імператорському університеті Кіото докторську дисертацію “До-
слідження філософських принципів математики” (Сурі тецуґаку кенкю 数理哲学研
究) [Ozaki 1990, 3; Ozaki 2001, 2; Кумано 2009, 41]. 1919 р. Нісіда запросив Танабе 
на посаду доцента кафедри філософії [Ozaki 1990, 3]. 

У 1922–1924 рр. Танабе за грантом Міністерства освіти навчався в Німеччині: 
спочатку в Берліні в неокантіанця Алоїза Ріля (Riehl, 1844–1924), потім у Фрайбур-
зі в Гуссерля і нарешті в Марбурзі в Гайдеґґера [Carter 2013, 63–64; Ozaki 1990, 3]. 
На Гуссерля молодий японець справив приємне враження, і великий німецький фі-
лософ попрохав його прочитати цикл лекцій з філософії Нісіди в себе вдома. Лекції 
мали успіх; серед слухачів були Гайдеґґер та математик Ернст Цермело (Zermelo, 
1871–1953) [Parkes 1996, 93]. З Гайдеґґером Танабе незабаром стали друзями [Heisig 
2001, 108; Parkes 1996, 85].

По поверненні до Японії 1924 р. Танабе опублікував статтю “Новий поворот у 
феноменології: феноменологія життя Гайдеґґера” (Ґенсьоґаку-ні океру атарасій 
тенко – Хайдеґа-но сей-но ґенсьоґаку 現象学に於ける新しい転向 – ハイデガーの
生の現象学), яку Ґ. Паркес називає “першим істотним коментарем на його (Гайдеґ-
ґера. – С. К.) думку з опублікованих будь-якою мовою” [Parkes 1996, 86]. Того ж са-
мого року Танабе на прохання Нісіди підготував і прочитав меморіальну лекцію, 
присвячену 200-річчю Канта, потім читав лекційні курси з філософії Фіхте та Шел-
лінґа, захопився Геґелем [Carter 2013, 64; Heisig 2001, 108]. Тоді ж вийшла книга 
Танабе “Телеологія Канта” (Канто-но мокутекірон カントの目的論) [Ozaki 1990, 
8]. Як бачимо, у середині 1920-х рр. Танабе вже цілком сформувався як філософ, 
але ще не набув самостійності думки, лишаючись загалом послідовником Нісіди.

Науково-освітня діяльність. 1927 р. Танабе Хадзіме був призначений на поса-
ду професора Університету Кіото. Через три роки, 1930 р., виходить його стаття 
“Прохаю пояснення Нісіди-сенсея” (Нісіда-сенсей-но осіе-о аоґу 西田先生の教えを
仰ぐ), яка містила критику ідей метра і знаменувала розрив у стосунках двох філо-
софів [Heisig 2001, 109; Yusa 2002, 231–232]. З цього моменту Танабе починає роз-
робляти власну філософію, відмінну від ідей Нісіди, – логіку видів (сю-но ронрі 種
の論理), пише низку праць, пов’язаних із нею (докладніше про це див.: [Ozaki 
2001]). Як зазначає Одзакі Макото, посилаючись на Тамуру Йосіро 田村芳朗, від-
мінності у філософських позиціях Нісіди й Танабе репрезентують “опозицію між 
абсолютним монізмом і відносним дуалізмом, що виникла в японській буддійській 
думці, зокрема відмінність між концепцією Одвічної Просвітленості (хонґаку 本覚) 
школи Тендай і новими формами буддизму доби Камакура” [Ozaki 1990, 2]. 

У цей період Танабе проявляв інтерес і до японської традиції. Так, 1928 р. ви-
ходить його праця “Про конфуціанську онтологію” (Дзюкьотекі сондзайрон-ні 
цуйте 儒教的存在論に就いて) [Ozaki 1990, 13], а 1939 р. – дослідження про ідеї 



Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії

The World of the Orient, 2017, № 3                                                                                          53

дзен-буддійського філософа XIII ст. Доґена (道元, 1200–1253) «Мої філософські по-
гляди на “Сьобоґендзо”»11 (Сьобоґендзо-но тецуґаку сікан 正法眼蔵の哲学私観). 
Вплив буддизму (ймовірно, “Лотосової сутри”) виявляється і в тому, що Танабе на-
зиває себе “бодгісаттвою”, тобто людиною, яка присвятила себе спасінню інших 
живих істот [Ozaki 1990, 11–12].

Відомо, що Танабе дуже багато читав, віддаючи перевагу першоджерелам, по 
можливості – в оригіналі. Так, у своїх лекціях з “Феноменології духу” Геґеля япон-
ський філософ спирався на німецький оригінал книги. Танабе був дуже популярним 
лектором, його аудиторії були завжди переповнені слухачами – як студентами, так і 
викладачами. До лекцій він готувався дуже серйозно, під час викладання не корис-
тувався конспектами [Heisig 2001, 111]. Серед численних учнів Танабе були, зокре-
ма, відомі філософи Абе Масао та Цудзімура Коїці.

За кілька місяців до кінця війни Танабе вийшов на пенсію й оселився в хатинці в 
горах у Кіта-Каруйдзава, у префектурі Ґумма [Carter 2013, 66]. Там він заглибився у 
філософське осмислення поразки Японії у війні та повоєнної кризи. Плодом його 
роздумів став opus magnum – трактат “Філософія як метаноетика” (Дзанґедо-то 
сіте-но тецуґаку 懺悔道としての哲学, 1946 р.). У ній Танабе стверджує, що піс-
ля Другої світової війни єдина можлива форма філософії – це шлях метаної (гр. 
μετάνοια – “зміна поглядів; каяття”), що є водночас трансценденцією ноетики (піз-
нання за допомогою розуму), тобто мета-ноетикою. Це шлях “абсолютної крити-
ки” розуму, який має померти, щоби відродитися завдяки силі Абсолюту. Ця теорія 
спирається на філософське переосмислення ідей буддійського мислителя Сінрана 
(親鸞, 1173–1263); Танабе запроваджує до сучасного філософського дискурсу буд-
дійські поняття дзанґе 懺悔 (“каяття”) та тарікі 他力 (“сила Іншого”) в новому зна-
ченні [Tanabe 1990]. 

У ті ж роки філософ піддає ревізії свою логіку видів, що відображено в його пра-
ці “Діалектика логіки видів” (Сю-но ронрі-но бенсьохо 種の論理の弁証法, 1947). 
В останні роки життя він написав низку праць з філософії математики та фізики 
[Ozaki 1990, 15–16]. Як зазначає Одзакі, “його кар’єра починається з філософії нау-
ки, включно з математикою, досягає свого апогею у філософії релігії, що поді-
ляється на два типи, тобто буддійський шлях метаної та діалектичне обґрунтування 
християнства, та завершується знову філософією науки, хоча цілком відмінною від 
першої” [Ozaki 2001, ix].

За наукові заслуги Танабе 1952 р. було нагороджено орденом Культури. Було їх 
визнано й на Заході: 1957 р. за рекомендацією Гайдеґґера Танабе здобув почесне 
звання доктора філософії Фрайбурзького університету [Carter 2013, 66]. Праці Та-
набе не такі відомі у світі, як праці Нісіди, проте вони також перекладені на 
англійську, німецьку та французьку мови (огляд основних перекладів див.: [Ozaki 
2001, 3]). На думку Одзакі Макото, філософія релігії Танабе Хадзіме є дуже важ-
ливою для християнсько-буддійського діалогу, натомість його ідеї в галузі фі-
лософії фізики та математики є перспективними з погляду можливого об’єднання 
теорії відносності та квантової теорії на засадах логіки видів [Ozaki 1990, 15, 17; 
Ozaki 2001, 3–4].

ІІІ. Нісітані Кейдзі
Освіта. Нісітані Кейдзі народився 1900 р. на маленькому острівці у Внутріш-

ньому Японському морі, у префектурі Ісікава. У дитинстві хлопчик був хворобли-
вий – у сімнадцять років був змушений перервати шкільне навчання через тубер-
кульоз. Лікуючись на Хоккайдо, майбутній філософ читав романи Нацуме Сосекі 
(夏目漱石, 1867–1916), у яких натрапив на згадки про дзенський стан свідомості. 
Це зацікавило юнака, і він звернувся до книг Судзукі Дайсецу [Carter 2013, 92; 
Heisig 2001, 183]. Так відбулося перше знайомство з дзен-буддизмом. 
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Згодом Нісітані навчався в Токіо, у престижній школі [Carter 2013, 92; Heisig 
2001, 183]. Як згадував він сам, у юності йому найбільше подобалися Ніцше і До-
стоєвський, Емерсон і Карлайл, а також Біблія і св. Франциск Ассизький, а з япон-
ських авторів – Нацуме Сосекі та дзен-буддійські майстри Хакуїн (白隠, 1686–1768) 
і Такуан (沢庵, 1573–1645) [Parkes 1999, 367–368]. Крім того, юнак жадібно читав 
Толстого, Ібсена і Стріндберґа [Parkes 1999, 380].

По закінченні школи Нісітані збирався стати дзен-буддійським ченцем, проте 
знайомство з книгою Нісіди “Думка та досвід” стало вирішальним: хлопець всту-
пив на філософський факультет Імператорського університету Кіото. Там він на-
вчався в Нісіди й Танабе. Дипломну роботу присвятив філософії Шеллінґа [Carter 
2013, 92; Heisig 2001, 183].

Інтелектуальне становлення. По закінченні університету (1924 р.) Нісітані ві-
сім років викладав філософію в школі [Heisig 2001, 183]. З 1928 р. він викладав в 
Університеті Отані в Кіото, а з 1932 р. почав читати лекції в Імператорському уні-
верситеті Кіото і через три роки дістав посаду доцента.

Коло наукових зацікавлень Нісітані в той період доволі широке – він продовжу-
вав вивчати філософію Шеллінґа, переклав його праці “Філософське дослідження 
про сутність людської свободи” та “Філософія та релігія”, досліджував твори Май-
стра Екгарта, писав про естетику Канта, релігійне почуття, історію містицизму, фі-
лософію Плотіна. Згодом до цього додалася філософія Арістотеля, а тоді молодий 
філософ під впливом Дільтея узявся й до філософської антропології [Carter 2013, 
92–93; Heisig 2001, 184].

Не був забутий і дзен-буддизм. 1936 р. Нісітані поїхав до Камакури, до монасти-
ря Енґакудзі, з рекомендаційним листом від Судзукі Дайсецу до майстра Фурукави 
Ґьодо (古川尭道, 1872–1961), де почав практикувати дзен. За сімейними обставина-
ми навчання довелося перервати, але ненадовго – наступного року Нісітані відно-
вив заняття в монастирі Сьококудзі, розташованому неподалік від його дому, під 
керівництвом Ямадзакі Тайко (山崎大耕, 1876–1966), майстра школи Ріндзай. Фі-
лософ продовжував цю практику подальші 24 роки (за винятком двох років, прове-
дених за кордоном). 1943 р. він дістав від вчителя ім’я Кейсей 溪聲 – “Голос 
струмка в долині”12 [Heisig 2001, 184].

1937 року Нісітані отримав стипендію Міністерства освіти на навчання у Фран-
ції під керівництвом Анрі Берґсона, проте через хворобу французького філософа це 
виявилося неможливим. Нісітані дозволили навчатися в Гайдельберзі у Гайдеґґера 
[Carter 2013, 93]. Протягом двох років Нісітані слухав лекції Гайдеґґера з філософії 
Ніцше. Наприкінці написав есей, де порівнював “Так казав Заратустра” з філософією 
Майстра Екгарта [Parkes 1999, 367, 371]. Гайдеґґер запрошував Нісітані до себе додо-
му і з великою цікавістю розпитував його про дзен-буддизм [Parkes 1996, 103–104].

Науково-освітня діяльність. Повернувся до Японії Нісітані вже цілком зрілим 
філософом. 1940 р. вийшла його перша книга “Філософія елементарної суб’єктив-
ності” (Конґентекі сютайсей-но тецуґаку 根源的主体性の哲学), 1941 р. – невелика 
книжка з політичної філософії “Погляд на світ та погляд на державу” (Секайкан то 
коккакан 世界観と国家観) [Heisig 2001, 195–196]. У 1941–1942 рр. філософ брав 
участь у дискусіях із суспільно-політичної проблематики, які публікувалися в жур-
налі “Цюокорон” 中央公論. Його погляди викликали незадоволення і навіть гнів як 
у влади та у військових колах, так і в “лівої” опозиції [Heisig 2001, 200–201, 204].

1943 р. Нісітані очолив кафедру релігії в Університеті Кіото. Двома роками піз-
ніше захистив докторську дисертацію з філософії релігії [Carter 2013, 95]. Однак 
1945 р. американська окупаційна влада заборонила йому викладати, звинувативши 
в підтримці мілітаризму. У період вимушеного дозвілля Нісітані написав такі важ-
ливі праці, як “Дослідження Аристотеля” (Арісутетересу ронко アリストテレス
論攷, 1948), “Бог та абсолютне Ніщо” (Камі то дзеттай му 神と絶対無, 1948) та 
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“Нігілізм” (Ніхірідзуму ニヒリズム, 1949) 13. У “Нігілізмі” він знову повертається 
до Ніцше. На думку Ґрема Паркеса, Нісітані мав перевагу перед західними інтер-
претаторами Ніцше, бо його рідна філософська традиція була не метафізична, а ча-
сом навіть антиметафізична [Parkes 1999, 368].

По закінченні окупації Нісітані 1952 р. повернувся на попередню посаду. [Carter 
2013, 94]. 1958 р. перейшов на кафедру історії філософії. У цей час він написав 
одну зі своїх найвідоміших праць – “Що таке релігія?” (Сюкьо то ва нані ка 宗教と
は何か, 1961)14. 1963 р. Нісітані вийшов на пенсію, однак продовжував активну 
науково-освітню діяльність: обіймав посаду професора в Університеті Отані, був 
запрошений до Гамбурґа для читання лекційного курсу, виступав з публічними лек-
ціями, брав участь у конференціях, дискусіях та круглих столах, їздив до США та 
Європи. Філософ активно підтримував контакти з іноземними колегами завдяки до-
брому володінню розмовною англійською та німецькою мовами. 1965 р. він очолив 
редакцію журналу “The Eastеrn Buddhist”, заснованого Судзукі Дайсецу. 1971 р. 
його було обрано президентом Конференції з релігії в сучасному суспільстві, і він 
залишався на цій посаді до кінця життя [Heisig 2001, 186–187].

Праці Нісітані перекладені на декілька західних мов: англійську, німецьку, іта-
лійську, іспанську. Серед його учнів – такі відомі філософи, як Абе Масао та Уеда 
Сідзутеру. Заслуги Нісітані визнано як на батьківщині, так і на Заході: 1970 р. його 
нагороджено орденом Священного Скарбу, 1972 р. – медаллю Ґете, найвищою наго-
родою Ґете-інституту, а 1982 р. йому присвоєно звання заслуженого працівника 
культури. У день смерті, 24 листопада 1990 р., йому було надано 4-й придворний 
ранг і нагороджено орденом Вранішнього Сонця. Особисту бібілотеку Нісітані, яка 
складала 4100 томів японською мовою і тисячу – іноземними мовами, було переда-
но після його смерті Університету Отані [Heisig 2001, 187].

Висновки. Успіх школи Кіото забезпечило творче поєднання традиційної япон-
ської (насамперед буддійської) думки з європейською. Таким чином, Нісіда і його 
учні та послідовники спромоглися успішно реалізувати інтелектуальний потенціал, 
створений традиційною японською культурою (не лише релігійно-філософську 
думку, а й психотехніки дзен-буддизму), при цьому повною мірою використали 
можливості, які давала модернізація, зокрема контакти із Заходом, для створення 
якісно нового інтелектуального продукту. Тобто було ефективно використано “фор-
ми вертикального (передача традиційної інформації від покоління до покоління) та 
горизонтального (творення нових знань, досвіду) руху інформації в суспільстві”, 
що й складає “магістральний шлях формування духовно-інтелектуального потенці-
алу кожної нації у світі” [Вовканич, Цапок, Соломчак 2007, 246–247]. Показово, що 
ніхто з японських філософів, котрі, відкинувши власну традицію, працювали тільки 
в рамках західної думки, не сягнув світового рівня. 

Важливо звернути увагу на те, що зв’язок із традицією був безпосередній, а не 
лише теоретичний: Нісіда і Танабе отримали передачу знань від останніх пред-
ставників традиційного конфуціанства, Нісіда і Нісітані – від дзен-буддійських вчи-
телів. Так само й західну науку вони отримували безпосередньо з рук її найкращих 
представників. Окрім того, успіх філософів школи Кіото забезпечила різнобічна 
підготовка інтелектуалів, зокрема глибокі знання не лише в гуманітарних науках, а 
й у математиці та фізиці, а також добре володіння іноземними мовами.

Нісіда, Танабе та Нісітані створили власні нові, оригінальні філософські ідеї, 
концепції та теорії, а не лише еклектичну суміш східної та західної думки. Їхня 
діяльність мала творчий, новаторський характер. Завдяки цьому японська філософія 
здобула всесвітнє визнання, що сприяло підвищенню престижу країни та зростанню 
цікавості до японської культури. Крім того, вперше в історії японська думка, засвоїв-
ши здобутки західної, вступила з нею в повноцінний діалог. Так, Ґ. Паркес доводить, 
що ідеї школи Кіото завдяки спілкуванню Гайдеґґера з Танабе, Нісітані та Мікі 
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Кійосі мали вплив на його філософію [Parkes 1996]. Дж. Гейсіґ зазначає: “...наше 
прочитання Арістотеля і Декарта, Канта і Геґеля має змінитися після читання Нісі-
ди, Танабе та Нісітані” [Heisіg 2001, 9]. Варто зауважити також, що ідеї школи Кіо-
то знаходять застосування і поза межами чисто академічної сфери.

Продуктом діяльності розглянутих нами лідерів школи Кіото стали не лише нові 
знання, ідеї, сконцентровані в текстах, а й спільнота інтелектуалів світового рівня, 
яка склала частину нової інтелектуальної еліти; було також виховано нові поколін-
ня “духовно-інтелектуального когнітаріату” (за формулюванням С. Й. Вовканича). 
Таким чином, було створено інтелектуальний потенціал більш високого рівня (в 
кількісному відношенні), до того ж якісно новий. На наш погляд, приклад школи 
Кіото заслуговує на подальше вивчення і може бути використаний у проектуванні 
розбудови інтелектуального потенціалу України.

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина, подо-
вження голосних для спрощення не позначаємо. Ієрогліфічне написання наведено лише 
там, де це важливо з огляду на тему дослідження. 

2 Японські імена ми наводимо відповідно до прийнятого в Японії порядку: спочатку 
прізвище, потім власне ім’я.

3 Докладніше про критерії приналежності до школи Кіото див.: [Davіs 2014].
4 Вплив конфуціанства на філософію Нісіди відзначає й Кумано Суміхіко [Кумано 2009, 

15–16].
5 Відомий на Заході як Т. Д. Судзукі (T. D. Suzuki). 
6 Докладніше про взаємодію традиційного японського та західного у формуванні осо-

бистості Нісіди Кітаро див. нашу статтю [Капранов 2012].
7 1 сун – старовинна міра довжини, дорівнює приблизно 3,03 см.
8 Кенсьо 見性 (дослівно “бачення природи”) у дзен-буддизмі означає стан, у якому люди-

на бачить, що її власна природа насправді є природою Будди [Дзен-но хон 1999, 36]. Згідно 
з К. Сато, кенсьо – це відчуття осяяння, а саторі – усвідомлення цього осяяння [див.: Прон-
ников, Ладанов 1985, 156–157]. 

9 Кукі почав викладати в Університеті Кіото вже після свого повернення до Японії, 
1929 р.

10 Басьо 場所 (дослівно “місце”) – специфічне поняття філософії Нісіди, близьке до по-
нять хори у Платона, топоса в Арістотеля, поля свідомості у В. Джеймса, пов’язане також 
із поняттям поля в сучасній фізиці. Див. докладніше [Yusa 2002, 202–209].

11 “Сьобоґендзо” 正法眼蔵 (“Скарбниця ока істинної Дгарми”) – зібрання праць Доґена. 
12 Так тлумачить це ім’я Дж. Гейсіґ. Дослівне значення – “Голос долини” або “Голос 

ущелини”. 
13 В англ. перекладі – “Self-Overcoming of Nihilism”.
14 В англ. перекладі – “Religion and Nothingness”.
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Школа Кіото як приклад реалізації 
інтелектуального потенціалу Японії

С. В. Капранов
Статтю присвячено аналізу реалізації інтелектуального потенціалу Японії у ХХ ст. на 

прикладі філософської школи Кіото. За методологічну основу взято розробки сучасних 
українських вчених – С. Й. Вовканича, В. А. Ткаченка, С. Кагамлик та ін. Для дослідження 
обрано біографії трьох чільних представників школи Кіото – Нісіди Кітаро (1870–1945), 
Танабе Хадзіме (1885–1962) та Нісітані Кейдзі (1900–1990). У житті і творчості кожного з 
них виділено три етапи – освітній рівень, інтелектуальне становлення та науково-освітня 
діяльність. З проведеного дослідження випливає, що філософи школи Кіото спромоглися 
успішно реалізувати інтелектуальний потенціал, створений традиційною японською куль-
турою, при цьому повною мірою використали контакти із Заходом для створення якісно 
нового інтелектуального продукту. Успіх філософів школи Кіото забезпечила різнобічна 
підготовка інтелектуалів, зокрема глибокі знання в математиці, фізиці, добре володіння іно-
земними мовами. Їхня діяльність мала творчий, новаторський характер. Завдяки їй япон-
ська філософія здобула всесвітнє визнання, що сприяло підвищенню престижу країни. Крім 
того, вперше в історії японська думка вступила в повноцінний діалог із західною. Продук-
том діяльності розглянутих нами філософів стали не лише нові знання, ідеї, сконцентровані 
в текстах, а й спільнота інтелектуалів світового рівня, яка склала частину нової інтелек-
туальної еліти. Таким чином, було створено якісно новий інтелектуальний потенціал.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, японська філософія, школа Кіото

Школа Киото как пример реализации
интеллектуального потенциала Японии

С. В. Капранов
Статья посвящена анализу реализации интеллектуального потенциала Японии в ХХ в. 

на примере философской школы Киото. За методологическую основу взяты разработки со-
временных украинских ученых – С. И. Вовканича, В. А. Ткаченко, С. Кагамлык и др. Для 
исследования выбраны биографии трех видных представителей школы Киоо – Нисида Ки-
таро (1870–1945), Танабэ Хадзимэ (1885–1962) и Ниситани Кэйдзи (1900–1990). В жизни и 
творчестве каждого из них выделены три этапа – образовательный уровень, интеллектуаль-
ное становление и научно-образовательная деятельность. Из проведенного исследования 
следует, что философы школы Киото смогли успешно реализовать интеллектуальный по-
тенциал, созданный традиционной японской культурой, при этом в полной мере использо-
вали контакты с Западом для создания качественно нового интеллектуального продукта. 
Успех философов школы Киото обеспечила разносторонняя подготовка интеллектуалов, в 
частности глубокие знания в математике, физике, хорошее владение иностранными языка-
ми. Их деятельность носила творческий, новаторский характер. Благодаря ей японская 
философия получила всемирное признание, что способствовало повышению престижа 
страны. Кроме того, впервые в истории японская мысль вступила в полноценный диалог с 
западной. Продуктом деятельности рассматриваемых нами философов стали не только но-
вые знания и идеи, сконцентрированные в текстах, но и сообщество интеллектуалов миро-
вого уровня, которое составило часть новой интеллектуальной элиты. Таким образом, был 
создан качественно новый интеллектуальный потенциал.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, японская философия, школа Киото
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As history has proven, sometimes the essence of one’s failure becomes best encapsulated in 
the way he then celebrates his long-awaited retaliation. In the Parthian case, the above law also 
seems to find its confirmation. In the following article, we research the topic of foreign relations 
of the Roman Empire with the Arsacid monarchy (Parthian Empire) in the Ist cent. B. C. The pa-
per regards the overall notion of first diplomatic encounters of the two superpowers, as well as the 
issue of their military struggles in the period. Starting with the circumstances of the first official 
embassy between L. Cornelius Sulla and the Parthian emissary Orobazos (first decade of the Ist 
cent. B. C.), through the defeat of M. Crassus’ legions at Carrhae (53 B. C.), Julius Caesar’s own 
plans for conducting a Parthian campaign (45–44 B. C.), Mark Antony’s eastern expedition 
(36 B. C.), as far as to emperor Augustus’ success in restitution of the lost legionary ensigns 
(20 B. C.), the paper focuses on the matter of the possible position, as well as the origins of the 
then-stereotypical image, that the Parthians could have had well developed in Roman imperial 
ideology as in result of the above historical events. What impact did Crassus’ defeat possibly have 
on the Roman military elites and populus Romanus as such from that time? Where did the under-
pinnings of the entire Roman-Parthian conflict lie? 

Keywords: Rome, propaganda, imperial ideology, Middle East, Parthia, Ist century B. C.

In the early years of the Ist c. B. C., possibly – in 92- [Sykes 1915, 365; Debevoise 
1938, 46; Ziegler 1964, 20; Ball 2002, 13], or perhaps (as some scholars argue) 96 B. C. 
[Badian 1959; Badian 1964, 157 ff.; Olshausen 1972, 812; Keaveney 1981; Letzner 2000, 
100; Wolski 2003, 76], L. Cornelius Sulla – a governor of Cilicia at that time – had been 
approached by Orobazos, an envoy of the Parthian king Mithridates the IInd ‘the Great’. 
The meeting was supposedly held somewhere in the eastern parts of Cappadocia – most 
likely on the border zone between the Armenian cities of Melitene and Tomisa [Ziegler 
1964, 20, abb. 2; Letzner 2000, 101, abb. 96], and presumably near the very river of 
Euphrates itself, since Plutarch speaks of Sulla ‘lingering on its banks’ whilst being inter-
rupted by the Parthian ambassador (Plut. Sul. 5.4). Whereas propraetor Sulla arrived – as 
Plutarch suggests – in the company of Ariobarzanes (that is: the newly appointed ruler of 
Cappadocia), Orobazos is said to have had appeared within an entourage of “wise men” 
(‘magi’ – as Velleius puts it), one of whom, a Chaldean, was to thereafter promise the 
Roman great fortune (Plut. Sul. 5.5-6; Vell. Pat. II, 24.3; on Ariobarzanes cf. Florus III, 
5.12 [I, 40]).

The meeting itself has been historically recognised as the very first encounter of Ro-
man and Parthian (Iranian) circles of civilisations and cultures, one which ultimately re-
sulted in establishing preliminary diplomatic relations between the two powers [Dobiáš, 
1931/1932, 221–223; Wolski 1985, 226 f.; Dąbrowa 2012, 30]. And the word “prelimi-
nary” deserves further accentuation. As ancient authors accordingly attest, Orobazos 
sought to discuss a treaty of friendship (‘amicitia’/‘philia’), and perhaps even an alliance 
of sorts (‘symmachia’), to be entered with Rome (Festus 15.2; Liv. Epit. 70; Plut. Sul. 5.4; 
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Vell. Pat. II, 24.3). However, contrary to the generally amicable course of the initial em-
bassies of Parthia and China (ca. 115 B. C.) – which brought about the further reinforce-
ment of friendly relations, as well as an improvement in matters of mutual trade [Sykes 
1915, 365 f.; Ghirshman 1978, 250] – the outcome of Sulla’s encounter with Orobazos 
had been otherwise marked with a general mistrust, penalty, and ambiguity of demands; 
a notion that was to foreshadow the upcoming rivalry [Ball 2002, 13]. For Sulla – either 
due to his personal traits, or simply because of him “misinterpreting” Parthian terms – re-
sponded in an apparently haughty manner, perceiving Orobazos’ offer as a mere tributary 
proposal, in effect of which Parthia would have had therefore become yet another client 
state of Rome [Debevoise 1938, 46].

As such, no solid premises exist of any formal consensus between Parthia and Rome 
being achieved at that time, besides the possibility of purely verbal arrangements. Fur-
thermore, if to consider the fact, that a diplomatic treaty in Rome’s name would have had 
first required its official approval by the Senate, the latter option appears rather doubtful, 
since we possess no information of Sulla forwarding such petition to Rome, after the ne-
gotiations had taken place (a step he did not hesitate to take, however, after participating 
in a similar mission in Numidia, in 105 B. C.) [Ziegler 1964, 21–23].

The Arsacid king thus soon responded by ordering the execution of his envoy. Sup-
posedly, the reason was that Orobazos had let himself to be seated lower than the Roman 
representative during the negotiations – a symbolical disgrace of the Parthian monarch’s 
authority, that Plutarch meaningfully accentuates in his narrative (Plut. Sul. 5.4 f.). What 
yet appears as a second (and perhaps far more probable) reason for Orobazos’ death sen-
tence, is that he had also allowed the presence of king Ariobarzanes in the – eventually 
tripartite – discussion. The above ruler had been most likely perceived by the Parthians in 
terms of an usurper, therefore a person unworthy of becoming an equal diplomatic side in 
the meeting. As for Sulla’s approach towards the Parthian case in general, it seems to 
have had been pretty much influenced with the more immediate issue of the neighbouring 
states of Pontus and Armenia, the policies of which were to pose a serious threat to the 
desires of Roman further conquest in the East [Wolski 1995, 56]. The latter could have 
had also become an important obstacle in carrying out the Arsacids’ own plans regarding 
the Syrian coast. Hence the idea of Orobazos’ embassy to Sulla, therefore of establishing 
at least a temporary political counterbalance for the Pontic-Armenian dominance in the 
region [Sykes 1915, 366].

The origins of Roman presence in the eastern Mediterranean theatre might be traced 
as far back as to the Empire’s struggle with Hannibal of Carthage during the IInd Punic 
War (218–201 B. C.) and the series of conflicts with Philip the Vth of Macedon that soon 
followed [Kucharczak 1976, 42]. The opportunity to thence interfere with matters of 
Greece became even further magnified, when Rome had subjugated the kingdom of Atta-
lids – Pergamon – and soon thereafter established a new province of Asia, in 129 B. C. 
[Wolski 1995, 223; Ostrowski 2005, 40]. From that time onward, the range of Roman in-
fluence had been gradually expanding towards the more and more distant, eastern parts 
of Anatolia, to ultimately also include the aim of dominance at the Caspian-, and the 
Syrian coasts altogether.

The “fuel”, that had driven the prized commanders of the res publica throughout their 
eastern campaigns, or – the very essence of Roman imperialism, might be highlighted as 
a mixture of both prosaic reasons of common need for new lands, money, and the broadly 
named riches of the Orient, as well as the more personal desires of obtaining military 
fame and glory [Erskine 2010, 33–49, 62 ff.]. In the late republican period, however, the 
above palette was yet to be noticeably enhanced, with elaborate motives deriving from 
state ideology ultimately creating a visage of Rome as a “cradle of civilisation” [André 
1982, 56–72], destined to become ‘dominus regum, victor atque imperator omnium gen-
tium’, as Cicero put it (Dom. 90). The above conviction obviously resembles an implica-
tion of the Romans being symbolically elevated above other nations, that inhabit the 
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known ‘Oikoumene’, therefore towards whom Rome was to generally represent a conde-
scending attitude – and the Parthians were no exception [Vogt 1929, 12–13 f.].

Regarding the Arsacids and their oriental dominion, one needs to be mindful of the 
highly subjective and limited scope, provided by the legacy of Greco-Roman narrative 
sources [Wolski 1979, 17–21; Dąbrowa 2012, 21–25]. Despite therein contained sugges-
tions, the Parthian state had in fact been centred upon well-organised and capable govern-
ment of absolute power (based on feudal-like society structures) – a characteristic which 
could hardly be applicable regarding the various tribes, numerously encountered by the 
Romans in northern Europe. What is more, the Parthians had also managed to develop 
their own complex ideology, military, and cultural programme, all in all reaching all the 
way back to the legacy of Achaemenidian Persia; the title of ‘King of Kings’ (regularly 
used by the Parthian monarchs ever since Mithridates the IInd), might well serve as a 
meaningful implication of imperial ambitions among the Arsacids [Wolski 1966]. One of 
the main underpinnings of Parthian imperialism proved to be the restitution of Darius’ 
empire at the height of its territorial prime [Wolski 1976, 214]. 

Significant progress in fulfilling the above had been achieved, when the kings: Mithri-
dates the Ist (ca. 171–138 B. C.), and his namesake, Mithridates the IInd (123–88/87 B. C.), 
took considerable efforts in order to lead a large-scale military expansion (ca. 148–
120 B. C.). Amongst the results came to be both: the conquest of Asia as far as to the very 
Himalayas to the east, and the establishment of Parthian dominance in Mesopotamia – to 
the west [Sykes 1915, 361 f.; Debevoise 1938, 26, 40 ff.; Dąbrowa 2005, 73–77, 85 f.]. The 
next step would henceforth be to decisively subjugate the neighbouring regions of Arme-
nia and Syria, for both to secure a major source of income from overseas trade (Syria), as 
well as to gain a convenient geopolitical basis for any future military undertakings – either 
in terms of offensive, as well as defensive actions (the natural, mountainous landscape of 
Armenia) [Frye 1962, 186 ff.; Wolski 1976, 198–209; Wolski 1980, 251, 253–255 f.].

Though of entirely different cultural origin and ideology, both Rome and Parthia were 
to therefore share similar ambitions for dominance in the Middle East, both of them 
proved to become states imposing in its overall size, and both of them were pretty much 
at the height of an impressive territorial expansion at the time of Orobazos’ mission to 
Sulla. As Warwick Ball accurately summarises: “two brand new superpowers flexing their 
outward muscles, one claiming the mantle of Alexander, the other the mantle of Cyrus, 
both meeting face-to-face at the Euphrates which formed their border. It only required a 
spark to ignite the inevitable” [Ball 2002, 13].

For the time being, however, the tide of a direct confrontation was yet to be postponed. 
In the first decades of the Ist c. B. C., it happened to be the joint enterprise of king Mithri-
dates the VIth Eupator of Pontus (ca. 120–63 B. C.) and his ally, Tigranes the IInd the 
Great (ca. 95/94–55 B. C.) of Armenia, which had primarily drawn the eyes of Roman 
commanders [Olshausen 1972; Keaveney 1998, 111 ff.].

During the Mithridatic Wars, spanning from 89 to 63 B. C., the Parthian Empire had 
eventually been introduced as an ever watchful, though mainly a by-standing observer of 
the ongoing conflict at its western borders. Such policy was partly motivated by the fact 
that the Arsacids at that time fell in one of their many turbulent periods of internal disorder 
and rebellion. This one: ranging approximately as early as since the death of Mithridates 
the IInd (87 B. C.), to the very ascension of king Phraates the IIIrd (ca. 71/70–58/57 B. C.) 
[Olbrycht 2009, 164–170 f.]. It ought to be underlined, that (in an overview) dynastic 
struggles remained a considerable weakness throughout the course of the Arsacid reign in 
the history of ancient Iran, although still – not as big, as it had been exaggerated over by 
the ancient Greco-Roman authors.

It would be an oversimplification to deem, that Rome’s upcoming successes in the 
Mithridatic Wars were to be somehow “omitted” by its new eastern neighbour, towards 
whom the borders of the Empire had been by now rapidly bringing up close together. The 
Arsacids had most likely possessed an excellent intelligence network at their disposal – 
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a meaningful fact which was yet to manifest itself on several occasions [Olbrycht 1998, 
140]. Furthermore, regardless of internal instability in the period, the range of Parthian 
influence in the Middle East had possibly been maintained, both regarding the rulers of 
Iudea, Commagene, and perhaps even the distant Arabia, whom all the more favoured the 
Arsacid policies, the closer it was to establishing Roman supremacy in the region [Debe-
voise 1938, 94; Wolski 1995, 58 f.; Wheeler 2007, 240 ff.). Lastly, Parthian monarchs had 
yet successfully struggled to preserve its propaganda image of a powerful side in the on-
going western conflict by engaging in diplomatic negotiations with both M. Lucullus, as 
well as Cn. Pompeius (see: Plut. Pomp. 76.4) at some point during their eastern cam-
paigns in the 60.ties [Sykes 1915, 371; Keaveney 1981, 203 ff.; Keaveney 1998, 127].

As it may be supposed, however, from the Roman perspective, the above had none but 
slightly affected the general remark on the Parthian state; in the worldview of the Ro-
mans, Parthia was most likely still to maintain the status of a remote and shadowy nation, 
lying somewhere far East, one that supposedly does not really pose a serious threat to the 
plans of the Empire’s further conquest in that war-theatre.

The antagonism between Rome and Parthia was yet soon to resurface, with Pompey 
the Great committing his crowning achievement regarding Rome’s expansion in the mid-
dle East, and that is: firstly – the subjection of Armenia in 66 B. C., and then – the pacifi-
cation of Syria and Judea in the year 64/63 B. C [Kucharczak 1976, 51 f.; Dąbrowa 1986, 
94–96]. With the above being accomplished, Rome’s eyes could now well turn over to 
the government organisation of the newly acquired provinces, whilst the Empire’s ambi-
tions could stretch out even further east, to the lands of Mesopotamia and India (mostly 
recognised with their legendary conquest by the hands of one of Rome’s most prized and 
all the while looked-up-to idols or heroes, Alexander the Great).

Hence, in 55 B. C., A. Gabinius – the proconsul of Syria since 57 B. C. – became one 
of the first Romans (after Lucullus and Pompey) ever to cross the Euphrates with an at-
tempt of establishing Roman military presence in Mesopotamia (App. Syr. 51; Cic. Att. IV, 
10.1; Dio XXXIX, 56.3; Jos. AJ XIV, 6.2 (98); Jos. Bell. jud. I, 8.7 (175–176)). However, 
the simultaneous opportunity to intervene in Ptolemeic matters in Egypt, eventually made 
Gabinius withdraw from the Euphrates theatre [Sampson 2008, 94–98, 103 ff.]. And yet 
another, far more numerous and ambitious military undertaking was bound to follow: the 
expedition of M. Licinius Crassus for the riches of the East (if not the very India).

The circumstances, the course, as well as the very outcomes of the campaign, have all 
been a subject well explored by scholars [Smith 1916; Timpe 1962; Ball 2002, 13, 114 f.; 
Kane 2008; Sampson 2008]. Crassus’ expedition (54–53 B. C.), as we may infer – moti-
vated primarily by the general’s greed, as well as his presumable desire to follow in Ale-
xander the Great’s footsteps through succeeding in his own grand conquest of the Orient 
(therefore surpassing both Pompey’s, and Julius Caesar’s military achievements) ended 
in a complete disaster, with more than 20.000 soldiers killed (Crassus among them) and 
another 10.000 legionaries taken into captivity by the Parthian cavalry, as a result of the 
battle of Carrhae in 53 B. C [Smith 1916, 237, 260 f.; Scullard 2011, 105 f.]. By all ac-
counts, the defeat was meant to become a historical breakthrough: if not even as much in 
matters of military tactics, than certainly in terms of Roman attitude towards Parthia 
[Sykes 1915, 379 f.; Sampson 2008, 83 f.; Scullard 2011, 106]. There are reasons to be-
lieve, that the disaster at Carrhae had considerably influenced Roman worldviews regar-
ding the Middle East, with the Arsacid state being from this time onward ranked among 
Rome’s most deadly foes, as one having ‘an empire comprehending so large an extent of 
country, and so many nations, that it almost rivals that of the Romans in magnitude’, for 
to only quote Strabo (Strab. XI 9.2; cf. Dio XL, 14.3-4; Herodian IV, 10.2 ff.; Just. XLI, 
1.1). Alas, as Józef Wolski once remarked, Rome’s policy of “easy conquest” in the East 
had definitely ended with the era of Pompey the Great [Wolski 1994, 89].

The battle of Carrhae exposed the art of Parthian warfare, essentially based on the coo-
perative actions of two cavalry branches: the lightly armed regiments of highly skilled 
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mounted bowmen, known as the ‘pelatai’, and the squads of heavy armed horsemen 
called the ‘cataphracti’, together capable of inflicting devastating damage to the enemy 
[Mielczarek 1993, 42 f.). The outcome of the 53 B. C. confrontation had also signalised 
the need of improving the overall range of battle tactics employed by the Romans, though 
it does not seem to have had a decisive influence on the overall structure of the imperial 
army as such [Wheeler 2007, 263].

Whereas the scale of losses at Carrhae – biggest since Cannae (216 B. C.), and one of 
the most immense in the entire history of the Roman army – might had been interpreted 
in the Eternal City as a bitter military disgrace of sorts, yet the fact of the simultaneous 
capture of legionary ensigns (signa militaria) by the Parthians, all the while proved to be-
come a calamity to the Romans [Wissemann 1982, 4–10 ff., 35–45, 63 f.). The effort to 
thence recover the lost standards, along with the aim of avenging Crassus’ shame by con-
quering the Arsacid kingdom, was to serve as a pivotal propaganda notion of all the up-
coming campaigns made against the Parthians over the course of the next few centuries, 
and all the while – a compulsory step to take, in order for the Imperium Romanum to 
eventually establish its dreamed world dominance [Mastino 1986, 79, 97, 102 f.].

As much as the extant historiographical sources of the Roman side indeed emphasize 
over the Carrhae disaster, rarely can we encounter in these sources similarly detailed 
mentions from the ancient writers, that the Parthians had most likely also suffered major 
disgrace as in result of M. Crassus’ campaign. The thorough pillage of the city of Zenodo-
tion [Cohen 2013, 90] as well as of other, minor settlements at the north-western border of 
Mesopotamia by the Roman troops in the winter of 54/53 B. C., could have had brought 
considerable implications for the temporary loss of authority, which Parthia had possibly 
possessed amongst the rulers of the various neighbouring states [Debevoise 1938, 81 ff.; 
Wolski 1995, 58]. Moreover, it does not seem likely, that the formal mistreatment earlier 
received at the hands of Sulla and Pompey, would easily be forgotten by the Parthian 
monarchs [Sykes 1915, 371, 381; Timpe 1962, 114–116; Scullard 2011, 106].

The consecutiveness of political as well as military events, which were to follow in the 
nearest years to come, seems well to indicate, that the battle of Carrhae may also be his-
torically approached as an event signalising the beginning of a period of Parthian military 
offensives against the Roman possessions in the Middle East. Guided by crown prince Pa-
corus – son of the current king of Parthia, Orodes the IInd (ca. 57–38 B. C.) – the Arsacid 
army was to cross the Euphrates and invade Roman Syria, inflicting major damages 
therein – firstly, most likely still in 53 B. C., and secondly: just two years after, in 51 B. C. 
(Cic. Ad fam. XV, 1), when the Parthian cavalry had managed to severely pillage the city 
of Antioch (Dio XL, 38–40). However, the upcoming news of yet another dynastic plot 
being uncovered at king Orodes’ court (50 B. C.), made Pacorus eventually withdraw 
from further raids on the Syrian coast –at least for the time being [Sykes 1915, 380 f.].

Pacorus’ undertaking – devised most likely as a looting campaign, and perhaps also as 
an effort of symbolically accentuating the dominance of Parthian authority in the region – 
became possible essentially due to the major “gap”, that the loss of Crassus’ legions had 
in fact created in the Roman system of defences.

Yet still far as until the very IInd c. A. D. (!), the Romans did not manage to develop 
any considerable form of military “reserve”, nor any additional lines of strategic fortifi-
cations against the barbarians, besides the outermost limes. Because of the above, any 
major military defeat – either during the republican, or the later imperial period in 
Rome – could have had aroused justified anxiety (if not even fear) amongst the Empire’s 
populace [Campbell 2004, 78; Ostrowski 2005, 48]. What follows, in the nearest months 
following Crassus’ defeat in the Middle East, none appeared to be left to oppose Parthian 
forces rallying towards Antioch, but the local town garrisons, and the legionary remnants 
under the command of quaestor C. Cassius Longinus (whom himself had previously nar-
rowly escaped death at Carrhae) [Smith 1916, 261–262].
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The Parthian threat to Syria was far from over. Likely having a favourable opinion 
among the societies of Armenia, Syria, and Iudea, as well as making effective use of the 
capable intelligence network at his possession, the Arsacid king awaited patiently for the 
next available opportunity to strike with imposing force at its Roman foe. Thus a meanin-
gful fact remains, that soon after Rome was to enter a period of major internal disorder 
and political turmoil, known as the civil war between the caesarians and the optimates in 
the years 44–42 B. C, it came to be none other, but precisely Parthia, that quickly started 
to: firstly – orderly prepare (since 44 B. C.), and soon thereafter launch a major scale of-
fensive (of about 10.000 strong), in the spring of 40 B. C. The initiative – carried out 
once again under the guide of Pacorus – actually might be perceived in terms of a strate-
gic counter-action, that forestalled Mark Antony’s own plans for waging war against 
Parthia at that time. According to Cassius Dio, Pacorus’ attack caught Antony still in 
Alexandria, completely unprepared (Dio XLVIII, 24, 6–8).

Yet prior to the invasion, the Parthian king Orodes the IInd succeeded in establishing 
diplomatic treaties with the conspirators (Brutus and Cassius), seemingly offering mili-
tary support, whereas actually securing his interests regarding the broadly named control 
over the Syrian coast in the process (App. Bell. civ. IV, 59 et IV, 88). Also, as one of the 
results of the Parthian diplomacy efforts, general Q. Labienus – previously sent as an en-
voy to king Orodes on behalf of Brutus and Cassius (Dio XLVIII, 24.4–5) – took an im-
portant part in the foregoing invasion on the Parthian side, entitling himself as the very 
PARTHICUS IMPERATOR (‘the commander of the Parthians’) whilst aiding Pacorus 
and his army in their plans (Dio XLVIII, 26.5; Strab. XIV, 2.24–25; Plut. Ant. 28.1).

The campaign began with Pacorus’ swift subjection of nearly the entire province of 
Syria, as well as the region of Palestine, where the pro-Parthian Antigonus had been in-
stalled in Herod’s place (Dio XLVIII, 26.2). Meanwhile, encountering but little resistance, 
Labienus set out with the rest of the Parthian forces towards Anatolia. Eventually, he suc-
ceeded in conquering an impressive part of Asia Minor, amongst which the provinces of 
Cilicia and Lydia have all been subdued (Plut. Ant. 30.2). Furthermore, there are premises 
to believe that Labienus’ authority might have had also been by that time acknowledged 
at the southern coast of the Black Sea – in Bithynia (cf. Strab. XII, 8.9). Otherwise, 
Parthian cavalry troops had made it as far west, as to the very Caria and Ionian coast. 
Therein, they most likely ransacked the cities of Alabanda, Mylasa, and perhaps were 
even witnessed in the very Ephesus (Dio XLVIII, 26.3–4; Strab. XIV 2.24 f.; Tac. Ann. III, 
62.2). As Józef Wolski remarked, never were the Arsacids so close in fulfilling their 
Achaemenid dream, than in that very decade of the forties Ist c. B. C. [Wolski 1994, 90].

The Parthian conquest also provided to be surprisingly elusive, however. For Labienus 
has been repelled from Asia Minor just a year after the offensive (39 B. C.), and Pacorus 
with his army was decisively defeated by the hands of general Q. Ventidius Bassus in a 
battle upon the plains of Gindaros, in 38 B. C. (with Pacorus himself killed). Nonethe-
less, the fact alone of such an outstanding or well thought political and military initiative 
being brought to life on behalf Orodes the IInd, remains [Ostrowski 2005, 46]. Pacorus’ 
campaign and Parthian successes in Anatolia yet all the while brought about another ma-
jor disgrace of Rome – for the Mediterranean theatre has had not witnessed such a mili-
tary withdrawal on the Empire’s behalf ever as far back, as to the time of Rome’s 
confrontation with Hannibal of Carthage [Wolski 1995, 59].

To even further accentuate the presence of the Arsacid kingdom in the general notion 
of Roman political affairs in the period, it ought to be reminded, that it again proved to be 
Parthia, that was to become the ultimate, though never actually achieved target of con-
quest of Julius Caesar’s grand eastern expedition, being prepared perhaps as far back as 
46–45 B. C. The dictator’s tragic death in 44 B. C. prevented the initiative from coming 
into life, however [Malitz 1984]. Several years later, it also appeared to be the same very 
Parthia towards which Mark Antony turned his blade with yet another military campaign 
to avenge Crassus’ shame (36 B. C.).
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A meaningful fact remains, that Antony’s undertaking had been in fact already pre-
viously acknowledged as no less, but one of the triumvir’s formal obligations [underl. 
author] required to fulfil on part of the Brundisium treaty signed with Octavian and 
M. Lepidus in 40 B. C [Brunt 1971, 498]. Antony’s Parthian escapade, however – despite 
the fact of amassing a total army force of 16 legions strong (that being twice as much, as 
Caesar had possessed in Gaul!) – was to nevertheless end in a fashion similar to that of 
Crassus’ enterprise in 53 B. C., with thousands Roman soldiers dead or wounded, the 
prized legionary ensigns yet again captured, and Antony’s popularity itself suffering a 
major decrease [Sherwin-White 1984, 311–321; Dąbrowa 2006, 323–325, 349 f.].

As history has proven, sometimes the essence of one’s failure becomes best encapsu-
lated in the way he then celebrates his long-awaited retaliation. In the Parthian case, the 
above law also seems to find its confirmation.

In the year 20 B. C., emperor Augustus succeeded in recovering the prisoners and the 
lost standards from both M. Crassus’ as well as M. Antony’s unfortunate expeditions. 
What’s more, Augustus achieved the above in an uncommon, for peaceful and diplomatic 
way – or, at least, that is what the princeps wanted the posteriority to believe (in light of 
imperial propaganda). Tiberius as his emissary to king Phraates the IVth (ca. 37–2 B. C.) 
and meanwhile also as a mediator in the turbulent Armenia case (cf. Dio LIV, 9.4–5; Jos. 
AJ XV, 105; RG XXVII, 2; Strab. XVII, 1.54; Tac. Ann. II, 3; Vell. Pat. II, 94.4). As to 
the broadly named outcome of the restitution of the standards, let as summon alone the 
voice of Paul Zanker, one of the most art and ideology historians regarding the Augustan 
age. As he notes, this event [i.e. the ensigns’ recovery] was endowed with an extraordi-
nary significance [...] It was regarded as one of the prerequisites for the opening of the 
Golden Age [the propaganda-created myth of Augustan peace, vitality and prosperity]. 
But at the same time, in the celebration of this triumph was realized a new conception of 
victory, which saw the ruler as the invulnerable victor and guarantor of the world order 
[Zanker 1988, 183 f.].

Soon after 20 B. C., a victory arch has been erected in Rome to commemorate the re-
covery of the standards, as well as the symbolic motif of a kneeling Parthian has been 
popularised – among others – in various numismatic mints of the Roman Empire’s coin-
age. Also, a magnificent and imposing statue of the so called Augustus of Prima Porta, 
came to bear important references to the Parthian victory, carved on the front side of the 
statue’s armour. And yet to say – last but not the least – the triumph over the Parthians 
has been allegorically immortalised in the various works of Augustan literature, from Ho-
race’s Ode’s and Letters, through Ovid’s Fasti and Sextus Propertius’ elegies, as far as to 
the epic Aeneid, authorship of Virgil himself [Debevoise 1938, 140–144; Rose 2005].

The above may only show how important the role of diminishing the disgrace suffered 
against the Parthians might have had in fact played for the Roman public opinion (or the 
Roman elites) at that time, and what authority potential actually lied for a person who 
succeeded in expiating a military calamity of such kind [Merriam 2004, 57–59 ff.]. What 
also ought to be noted, is that – from a political perspective – Rome’s relations with the 
Parthian state during Augustus’ rule were to be maintained at a generally calm (neverthe-
less reserved) diplomatic level, whereas the Parthian border overall did not bear the signs 
of an unstable one [Ziegler 1964, 45–57, 82–96; Timpe 1975].

Both the ensigns’ recovery, the temporarily stable status in the problematic Armenia 
case (and the political course of its rulers), as well as the lack of any further known mili-
tary offensives of Parthia on the Syrian coast at that time, all became possible due to yet 
another period of internal instability in the Arsacid kingdom, that was to eventually mark 
Phraates the IVth’s reign (especially the final years). It also appears as a similar reason, 
why Phraates had sometime later sent his four sons to Augustus’ court in Rome – as in 
affirmation of maintaining peaceful neighbourly policies between the two states (ca. 
10 B. C.) [Ziegler 1964, 51 f.; Dąbrowa 1987, 64 ff.]. However, though dynastic struggles 
in Parthia at the turn of the discussed centuries weighted heavily upon its ability to ac-
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tively forge political influence in Syria, as well as in the Caucasus, the Arsacids in fact 
did all but to resign from further rivalry with Rome over imperial dominance in the Mid-
dle East. The Armenian case was to still play a pivotal role in the overall course of the 
Arsacid policies in the later period as well, whilst the Parthian rulers were yet to prove 
their capability of conducting effective military campaigns in order of re-establishing the 
previous range of their political dominion – thus including Armenia as Parthia’s western-
most buffer zone [Olbrycht 1998, 121–134 ff., 150 f., 154].

From the Roman point of view, however, despite the fact that a symbolic and diplomatic 
victory of 20 B. C. has been achieved by Augustus, the opportunity for a military vendetta 
was still to tempt Roman minds, and be left as a legacy of sorts for future emperors, to up-
hold – and to eventually fulfil (the campaigns of emperor Trajan and Septimus Severus).

* * *
As we might infer from the overall course of events in the Ist c. B. C., Parthia – in spite 

of first appearances – proved to be a formidable and well organised opponent of the Im-
perium Romanum, one possessing the resources as well as the manpower to struggle for 
dominance in the Middle East.

Both M. Crassus, Julius Caesar, as well as Mark Antony, all chose Parthia as their in-
tended target of conquest; it came to be because they viewed such an expedition as an 
easy way to boost their authority or to keep the public opinion in Rome somehow else 
occupied, but they also did it most likely because: the victory over the Parthian Empire 
by that time has already been becoming more and more often perceived as an integral 
part of the Roman imperial ideology. The Arsacid Empire had possibly symbolised the 
broadly comprehended wealth and mystery of the Orient, but it had also – since Crassus’ 
campaign – more and more often reminded of the very defeat of the Roman legions.

Augustus’ propaganda success in 20 B. C. serves as a clear underline of the position, 
that the Parthians had in fact assumed in ancient Roman worldviews. From a yet un-
known and underestimated nation from the times of Sulla, they quickly transformed into 
a fierce, all the while primary opponent of Rome from amongst all of the encountered 
eastern barbaric nations. Rivalry with Parthia over the Armenian and Syrian case, was to 
thence become an integral part of Rome’s overall policies employed in the Middle East, 
whilst the dream of the Mesopotamian conquest was to tickle the ambitions of numerous 
later emperors, from Nero and Trajan, to Severus, Caracalla and beyond.
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1. The Parthian Empire ca. 14 A.D.
(Source: http://www.iranpoliticsclub.net/maps/maps04/index.htm) [on-line 02.08.2016]
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2. The Kingdom of Armenia at the turn of of Ist c. B. C.–Ist c. A. D.
(Source: http://www.iranpoliticsclub.net/maps/maps04/index.htm) 

[on-line 02.08.2016]

3. Roman-Parthian war frontier, Ist c. B. C.
(Source: http://www.iranpoliticsclub.net/maps/maps04/index.htm)

[on-line 02.08.2016]
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Парфяни – гідний ворог Риму? Ремарки 
щодо римсько-парфянського політичного конфлікту 

в I ст. до н. е. і його впливу на римську імперську ідеологію
Х. Л. Крюкевич

Як показала історія, іноді сутність невдачі найкращим чином проявляється в наслідках 
події. У випадку Парфянської держави вищезгаданий закон також, здається, знаходить своє 
підтвердження. У представленій статті ми досліджуємо тему зовнішніх зв’язків Римської 
імперії з монархією Арсакідів (Парфянська імперія) в I ст. до нашої ери. У роботі розгляда-
ються перші дипломатичні зіткнення двох могутніх держав, а також питання їхніх військо-
вих зіткнень у цей період. Починаючи з обставин першого офіційного посольства між Л. 
Корнеліусом Суллою і парфянським емісаром Оробазосом (перше десятиліття I ст. до н. е.) 
і розглядаючи далі поразку легіонів М. Красса в битві при Каррах (53 р. до н. е.), власні 
плани Юлія Цезаря з проведення парфянської кампанії (45–44 рр. до н. е.), східну експеди-
цію Марка Антонія (36 р. до н. е.) та успіх імператора Августа в поверненні втрачених 
штандартів легіонів (20 р. до н. е.), в роботі основна увага приділяється формуванню обра-
зу парфян, як і витокам тодішнього стереотипного сприйняття їх та їхньої держави в рим-
ській імперській ідеології, як результату вищезазначених історичних подій. Який вплив 
мала поразка Красса на римську військову еліту і populus Romanus того часу? Де лежать 
глибинні основи всього римсько-парфянського конфлікту?

Ключові слова: Рим, імперська ідеологія, пропаганда, Середній Схід, Парфія, I ст. до н. е.

Парфяне – достойный враг Рима? Ремарки 
о римско-парфянском политическом конфликте в I в. до н. э. 

и его влиянии на римскую имперскую идеологию
Х. Л. Крюкевич

Как показала история, иногда сущность неудачи наилучшим образом проявляется в по-
следствиях события. В случае Парфянского государства вышеупомянутый закон также, ка-
жется, находит свое подтверждение. В данной статье мы исследуем тему внешних связей 
Римской империи с монархией Арсакидов (Парфянская империя) в I в. до нашей эры. В ра-
боте рассматриваются первые дипломатические столкновения двух могучих держав, а так-
же вопрос их военных столкновений в этот период. Начиная с обстоятельств первого 
официального посольства между Л. Корнелиусом Суллой и парфянским эмиссаром Ороба-
зосом (первое десятилетие I в. до н. э.) и рассматривая далее поражение легионов М. Крас-
са в битве при Каррах (53 г. до н. э.), собственные планы Юлия Цезаря по проведению 
парфянской кампании (45–44 гг. до н. э.), восточную экспедицию Марка Антония (36 г. до 
н. э.) и успех императора Августа в возвращении утраченных штандартов легионов (20 г. 
до н. э.), в работе основное внимание уделяется формированию образа Парфянской держа-
вы, как и истокам тогдашнего стереотипного восприятия парфян в римской имперской иде-
ологии, как результата вышеупомянутых исторических событий. Какое влияние имело 
поражение Красса на римскую военную элиту и populus Romanus того времени? Где лежат 
глубинные причины всего римско-парфянского конфликта?

Ключевые слова: Рим, имперская идеология, пропаганда, Средний Восток, Парфия, 
I в. до н. э.
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The documents stored in the Department of Judaic Department of Institute of Manuscripts of 
the National Library of Ukraine are catalogues and lists of manuscripts and include about 75 units 
of the fund 321, listing 5. To give more precise number is difficult, because the said description 
includes about two dozen documents that are bibliographical materials, which featured hand-writ-
ten lists of materials of different formats.

By a form the nearest to the catalogues are the listings of manuscripts of the 1st and 2nd collec-
tions of Firkovych written by Abraham Harkavy (9 units). Bibliographic materials on various 
groups of document also written by Harkavy which are obviously from the same collection, for 
example, list of philosophical treatises of the mentioned above Firkovych collection of manu-
scripts from Chufut-kale containing the number of Jewish and Karaite manuscripts, catalogue of 
Samaritan manuscripts from the same collection of Firkovych, description of manuscripts from 
Saint Petersburg, manuscript notes, descriptions and epitome of the manuscript collection of ar-
chimandrite Antonin. A Harkavy collection is composed from various lists of manuscripts and 
printed books etc. The manuscripts from collection of Hebrew manuscripts of the archives of 
Harkavy and two small volumes of documents prepared by A. Firkovych describing manuscripts 
found in Kafa and Old Synagogue in Chufut-kale in the first half of the nineteenth century are 
also present. 

It is worth mentioning also the descriptions of various manuscript collections, the authorship 
of which needs to be resolved, such as the catalogue of manuscripts of Kaufman’s collection and 
lists of manuscripts compiled by different authors. Manuscripts listed in these directories and de-
scriptions, now are stored in different libraries and collections around the world. Some of these 
sources are likely lost forever. Especially valuable are their descriptions and catalogues, because 
they contain handwritten information about sources that are otherwise impossible to obtain.

keywords: handwritten and archival heritage, Hebrew manuscripts

О. О. Хамрай
КАТАЛОГи ТА СпиСКи єВРЕйСьКих РуКОпиСІВ у ФОНДАх
НАцІОНАЛьНОї бІбЛІОТЕКи уКРАїНи Ім. В. І. ВЕРНАДСьКОГО

У сховищах бібліотек, архівів та музеїв України зберігається велика кількість 
рукописних та друкованих матеріалів, що так чи інакше мають стосунок до історії 
євреїв, які мешкали в різних регіонах світу протягом століть. По-різному складала-
ся доля цих документів, часто вона була подібною до долі самого єврейського наро-
ду. Зібрання зазначених документів, що дійшли до наших днів, є цінним джерелом 
для вивчення історії юдейських громад і територій, де вони проживали. Утім, як за-
значає С. Якерсон, більшість єврейських книжкових списків, як і самих бібліотек, 
втрачені через природні та неприродні історичні причини [Якерсон 2016, 260]. Ска-
зане, вочевидь, стосується й каталогів та списків рукописів. Тому введення в науко-
вий обіг таких матеріалів, що збереглися до наших днів у різних сховищах, сприяє 
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вивченню історії колекцій рукописів, як таких, що збереглися, так і таких, що були 
втрачені. Однією з таких колекцій є рукописне зібрання відділу фонду юдаїки Ін-
ституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ВФЮ ІР 
НБУВ). Як відомо, важливою складовою частиною зазначеного зібрання є матеріа-
ли, передані до Києва з тодішнього Ленінграда у 30-х роках ХХ століття. Відтак, 
аби зрозуміти його специфіку й структуру, зокрема, щодо походження каталогів і 
списків єврейських рукописів, наявних нині у фондах ВФЮ, варто розглянути істо-
рію формування колекції.

Протягом більш ніж двохсотрічного періоду, що почався з передачі 1805 року до 
Імператорської публічної бібліотеки в Санкт-Петербурзі першого єврейського ма-
нускрипту, зібрання єврейських рукописних пам’ятників у відділі рукописів Росій-
ської національної бібліотеки сягнуло загалом 18 тис. одиниць зберігання [Василье-
ва 2003, 80]. Утім, час найбільш інтенсивного поповнення східних фондів РНБ 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна припадає на другу половину XIX ст., що пов’язано як 
із сплеском наукового інтересу до письмових пам’яток Сходу, так і з додатковими 
фінансовими можливостями, які з’явилися завдяки тому, що найдорожчі колекції 
оплачувались Міністерством двору [Васильева 2005, 218]. Тоді (1858–1859 рр.) були 
придбані зібрання німецького візантиніста К. Тішендорфа – 200 християнських і 
єврейських рукописів, а також Перше та Друге зібрання А. Фірковича, що містили 
більше ніж 16 тис. єврейських і близько тисячі самаритянських рукописів (1862–
1863, 1870, 1876 рр.) [Васильева 2005, 219].

Утім, початок колекції східних рукописів бібліотеки поклав східний рукописний 
фонд, в основу якого лягло зібрання першого хранителя депо манускриптів 
П. П. Дубровського, що містило усього 103 східних рукописи. Свій перший каталог 
зазначений фонд почав створювати в 40–50-х роках XIX століття. У цій діяльності, 
починаючи з 1858 року, брав активну участь А. С. Фіркович, котрий на той момент 
був власником зібрання єврейських, арабських і караїмських рукописних матеріа-
лів, частина яких здавна зберігалася в його родині, а частина була привезена самим 
А. Фірковичем з Єрусалима, Стамбула, Єгипту, Сирії, Кавказу й Криму. Частина 
цього зібрання раніше була передана його власником до Одеського товариства істо-
рії та старожитностей [Османова 2012, 20].

Найвизначнішими зібраннями рукописів, що належали А. Фірковичу, були ко-
лекції, відомі як “Перше та Друге зібрання”, складені під час його подорожей на 
Схід. До “Першого зібрання Фірковича” увійшли матеріали, придбані в нього біб-
ліотекою в 1862–1863 рр., “Друге зібрання” надійшло до фонду в 1876 р. від на-
щадків А. Фірковича і налічувало близько 12 тис. одиниць зберігання. В основу 
першої колекції лягли матеріали, що їх придбав А. Фіркович у Стамбулі в 1830 році 
в різних осіб. Друга колекція була складена в 1863–1865 рр. під час його поїздок 
переважно до Єгипту, Сирії та Палестини.

Друге зібрання ділиться на декілька великих розділів за мовою та письмом. Най-
більшим за обсягом вважається перший розділ – єврейсько-арабські рукописи, що 
складається з двох серій. Перша з них включає №№ 1–4933.

Усі ці рукописи здебільшого перебувають у фрагментарному стані, розібрані, 
систематизовані та внесені до інвентарю хранителем колекції А. Я. Гаркаві (1835–
1919). Продовженням цієї частини колекції є велика група рукописів, позначених в 
інвентарях як “Арабські рукописи ІІ зібрання Фірковича”. Їхньою систематизацією 
недовго займався арабіст-візантознавець О. О. Васильєв (1867–1953), а 1921 р., піс-
ля смерті А. Гаркаві, роботу над ними продовжив відомий семітолог П. К. Коковцов 
(1861–1942), який склав “Нову серію” з нумерацією №№ 1–1253, але не зміг продо-
вжити й завершити систематизацію матеріалу [Османова 2012, 21–22].

Як зазначено в доповіді комісії з оцінки колекції “про зібрання рукописів та ін-
ших старожитностей, запропонованих пп. Фірковичами у продаж Імператорській 
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Публічній бібліотеці”, виголошеній та схваленій на засіданні історико-філологіч-
ного відділення Російської академії наук 7 березня 1862 року, колекція Фірковича 
містила 2412 одиниці зберігання, з них 975 сувоїв та рукописів, 703 оригінальних 
документи й копії, 734 знімків з надгробків [Вихнович 2012, 166].

Тут, судячи з кількості, вочевидь, ішлося про Першу колекцію. Окрім того, Са-
маритянська колекція включала в себе 9 сувоїв Тори, 2700 пергаментних і 2350 па-
перових аркушів – фрагментів книг Самаритянського П’ятикнижжя, 55 рукописів з 
коментарями П’ятикнижжя, 34 рукописи догматичного змісту, дев’ять рукописів 
лінгвістичного характеру, 28 рукописів з історичними текстами, 276 рукописів із лі-
тургійною поезією, велику кількість текстів астрономічного, астрологічного та ме-
дичного змісту [Вихнович 2012, 207].

Разом із Другою колекцією кількість документів сягає вищезазначеної приблиз-
ної цифри в 17 тисяч одиниць зберігання. На жаль, повного опису усієї колекції не 
створено й до наших днів. Робота з каталогізації матеріалів тривала довгі роки. Так, 
наприклад, сам А. Фіркович за двадцять років, з 1840-го по 1860 рік склав двадцять 
сім варіантів каталогу тільки Першого свого зібрання [Вихнович 2012, 244].

Вивченням та описом єврейських манускриптів, зібраних А. С. Фірковичем, 
займалося декілька поколінь дослідників. Зокрема, А. Гаркаві, який пропрацював 
в ІПБ/ГПБ до 1918 р., підготував декілька інвентарних описів, видав два каталоги й 
близько чотирьохсот друкованих праць, значна частина яких базується на дослі-
дженні документів із зібрання А. Фірковича [Вихнович 2012, 166]. 

Утім, ця робота далеко не завжди здійснювалася у сприятливих умовах, і це сто-
сується не тільки зібрань А. Фірковича. Зокрема, донедавна вважалося, що головна 
праця А. Гаркаві – величезний каталог єврейських рукописів – зникла після його 
смерті в 1919 році, але зараз є підстави вважати, що ця праця разом з архівом 
А. Гаркаві була передана до Києва [Вихнович 2012, 245].

На сьогодні у відділі фонду юдаїки Інституту рукопису (ІР) НБУВ зберігаються 
рукописні матеріали, частина яких справді була передана з Ленінграда у 30-ті роки 
ХХ ст. Як можна зрозуміти зі списку, наведеного нижче, серед них є каталоги ру-
кописів, списки рукописів і друкованих книг, а також бібліографічні матеріали різ-
ного формату й походження. Частина з них насправді є каталогами (або частинами 
каталогів), написаними почерком, який можна вважати ідентичним до почерку 
А. Я. Гаркаві (див., напр., рис. 1 і 2). Великий, якщо не найбільший, інтерес станов-
лять каталоги та списки рукописів Другої колекції А. Фірковича, які, поряд із ката-
логами Першої колекції, являють собою найбільші за обсягом бібліографічні праці, 
що входять до матеріалів ВФЮ ІР НБУВ. Цілком імовірно, що саме ці матеріали, 
які мають впорядкований характер, і є частиною вищезгаданого каталогу, створено-
го А. Гаркаві.

Підставою для цього припущення є відомості про те, що в 1915 році А. Гаркаві 
передав частину свого архіву до Єврейського історико-етнографічного товариства 
[Лукин 1992, 248], фонди якого разом із матеріалами, що належали Товариству по-
ширення просвіти серед євреїв у Росії (ТПЄ) та деяким іншим науковим установам, 
що здійснювали дослідження в царині юдаїки, у 1930 році, після ліквідації цих уста-
нов, були передані новоствореним науковим установам. Зокрема, частина цих мате-
ріалів, у тому числі й архів А. Гаркаві, деякі матеріали, що належали досліднику, а 
також певна кількість рукописних матеріалів, у тому числі із зібрань А. Фірковича, 
були передані до Єврейського наукового інституту й Інституту єврейської культури 
при Українській академії наук [Лукин 1992, 252–253]. Утім, дослідник зазначає, що 
ці відомості не є точними й достовірними. До того ж зараз достеменно не встанов-
лено, яка саме частина зібрання А. Фірковича потрапила до Києва, адже переважна 
більшість цих матеріалів зберігаються, як відомо, в Публічній бібліотеці ім. Салти-
кова-Щедріна. Сказане стосується й праць А. Гаркаві, у тому числі й каталогів та 
списків рукописів, копій та виписок, зроблених дослідником з деяких із них. 
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Джерелом формування колекції єврейських документів, об’єднаних у фонд 321 
ВФЮ ІР НБУВ, як свідчать дослідження історії фондів ВФЮ, були документи та-
ких єврейських товариств, як ТПЄ, Єврейське історико-етнографічне товариство 
(ЄІЕТ), спеціальна комісія зі збирання документальних свідчень періоду Першої 
світової війни, що працювала при ЄІЕТ, єврейська світська благодійна організація 
“Культур-ліга”, а також матеріали редакційного портфеля журналу “Еврейский 
мир” [Сергєєва 2015, 240]. Враховуючи факт ліквідації зазначених установ і непро-
сту долю київських зібрань (див., напр.: [Сергєєва 1996, 2007]), наразі важко досте-
менно визначити, яка саме частина цих матеріалів зберігається у фондах ВФЮ ІР 
НБУВ. Тим важливішим нам здається повернення цих каталогів та інших матеріа-
лів бібліографічного характеру до наукового обігу.

Зазначимо, що під єврейськими в книгознавчому аспекті ми розуміємо два типи 
рукописів: матеріали будь-якими мовами, написані єврейською графікою [Якерсон 
2016, 134], і матеріали, написані будь-якою графікою, що мають тематичний зв’язок 
з юдаїкою. У нашому випадку цей зв’язок визначається ще й приналежністю мате-
ріалів до описуваного зібрання рукописів.

1.
ВФЮ
ІР НБУВ 
№ 21

Каталог рукописів, 225х180, 34 арк.

2. № 265 [А. Гаркаві], Скорочений каталог рукописів ІІ колекції Фірковича №№ 101–223, 
3 зошити:
1) №№ 1–163;
2) №№ 188–223;
3) №№ 223–295;
[ХХ ст.], 223х175, 1–40, 81–120, 120а–167 арк., 4 чист.

3. № 266 [А. Гаркаві], Каталог араб. рукоп. ІІ колекції Фірковича, №№ 1–860], ХХ ст., 
[СПб.], 220х178, 164 арк.
Зошити:
1) №№ 1 (367) – 311 (438) арк. 247–286;
2) №№ 311 (438) – 321 (441) арк. 287–306;
3) №№ 322 (441) – 326 (444) арк. 307–322;
4) №№ 326 (444) – 326 (444) арк. 323–334;
5) №№ 327 (444) – 524 (465) арк. 335–354;
6) №№ 524 (465) – 551 (466) арк. 355–360;
7) №№551 (466) – 607 (469) арк. 361–366;
8) №№ 608 (470) – 680 (472) арк. 367–372;
9) №№ 680 (472) – 829 (493) арк. 373, стор. 374–395; 12 арк.
10) №№ 829 (493) – 321 (441) стор. 395а–398а+1 – стор. 399–414, 415а+3, 415, 
стор. 418; 15 арк.
11) №№ 832 (494) – 860 (497) стор. 419–442. 12 арк.

4. № 267 [Список документів з листування литовських громад з караїмами (1339–1756), 
І зібрання Фірковича, ч. 2, копія ХХ ст., [СПб.], 220х172, 3 арк.

5. № 268 Опис та уривки з рукописів №№ 4821–4933, Гаркаві, [ХХ ст.], 222х163, 21 арк, 
2 чист.

6. № 269 [А. Гаркаві, Список араб. рукоп. ІІ колекції Фірковича, [ХХ ст.], [СПб.], 223х177, 
25 арк., 6 арк. чист. 
Зошит 1 рукописи на івриті, №№ 1–334, 1–19, 1–8, 1–18, 1–6.
Зошит 2 караїмські рукописи, №№ 1–333.
Зошит 3 рукописи арабською, №№ 1(1310)–796.

7. № 270 [А. Гаркаві, Список араб. рукоп. ІІ колекції Фірковича] №№ 861–1814, [ХХ ст.] 
[СПб.], 224х177, 430 арк. 

8. № 271 [А. Гаркаві, Список рукописів І колекції Фірковича, №№ 559–582, і виписки з 
них, ХІХ–ХХ ст., [СПб.], 224х175, 102 арк.
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9. № 272 [А. Гаркаві] [Колекція Фірковича, І зібрання, каталог 1–830, [ХІХ–ХХ ст.], 
222х177, 13 арк.

10. № 273 А. Гаркаві Каталог рукописів І колекції Фірковича, [1903], СПб., ~223х177, 
810 арк.
Частини: А, Б.

А. 
Зошити:
1) №№ 296–346, арк. 1–50; 
2) №№ 347–455, арк. 51–102; 
3) №№ 446–513–17, арк. 103–162; 
4) №№ 513–17–553=1479, арк. 163–200; 38 арк.
5) №№ 243–244, арк. 511–550; 
6) №№ 245–893–5, арк. 551–610.

Б. 
Зошити:
1) №№ 1–22, арк. 1а–40; 
2) №№ 22–48, арк. 41–80; 
3) №№ 48–51, арк. 81–120; 
4) №№ 51–60, арк. 121– 44; 
5) №№ 60–71, арк. 145–180; 
6) №№ 71–86, арк. 181–200; 
7) №№ 86–115, арк. 201–250; 
8) №№ 115, арк. 251–274; 
9) №№ 115–117, арк. 275–300; 
10). №№ 118–127, арк. 301–340; 
11) №№ 127–149, арк. 341–372; 
12) №№ 149–158, арк. 373–396; 
13) №№ 158–184, арк. 397–450; 
14) №№ 184–239, арк. 451–486; 
15) №№ 240–243, арк. 487–510. 

11. № 274 [Тексти рукописів №№ 301, 302 з першої колекції Фірковича]. Копія А. Гаркаві 
поч. ХХ ст., арк. різн. форм., 9 арк., 3 арк. чист.

12. № 275 [Нотатки про зібрання Фірковича та інші колекції єврейських рукописів, 
5 збірок єврейських рукописів], [Гаркаві], [кін. ХІХ ст.], [СПб.], 229х179, 
10 арк., 1 чист.

13. № 276 Нотатки про колекції Фірковича, Гаркаві, [1881], [СПб.], 20 арк. різн. форм.
14. № 277 [А. Гаркаві],Таблиці та ключі до рукописів І і ІІ колекцій Фірковича, [поч. 

ХХ ст.], [СПб.], 224х176, 7 арк.
15. № 278 [А. Гаркаві], [Матеріали бібліографічного характеру], [ХІХ–ХХ ст.], [СПб.], 

14 арк. різн. форм.
16. № 279 [А. Гаркаві], [Перелік філософських трактатів з колекції Фірковича], [ХІХ–

ХХ ст.], [СПб.], 220х176, 3 арк.
17. № 280 [А. Гаркаві], [Нотатки та виписки], [кінець ХІХ ст.], [СПб.], 225х180, 7 арк., 1 чист. 

Додаток: лист друкований від Кауфмана С. А. до [?], Самуїла Соломоновича, 
355х228, 1 арк. 

18. № 281 [А. Гаркаві], [Нотатки про рукописи зібрання архімандрита Антоніна], [1898–
1902 рр.], [СПб.], 220х178, 3 арк.

19. № 282 [А. Гаркаві(?)], Опис та виписи з колекції архімандрита Антоніна, [ХІХ ст.], 
222х176, 321 арк., 8 чист.

20. № 283 [А. Гаркаві], [Про самаритянські рукописи], [кінець ХІХ ст.], [СПб.]. 6 арк. різн. 
форм.

21. № 286 [А. Гаркаві], Попередні нотатки про кількість євр. та караїмських рукописів 
Чуфут-калинської колекції Фірковича, 14 арк. трьох форматів.
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22. № 289 [А. Гаркаві], Дослідження рукописів Старого Заповіту, знайдених на острові 
Родос, [кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.], 222х178, 15 + 22 +2 арк.

23. № 292 [А. Гаркаві, Нотатки бібліографічного характеру], [ХІХ ст.], СПб., 25 арк., 
~228х183; 12 карток, 230х123. 

24. № 293 А. Гаркаві, Список друкованих книг, залишених А. Гаркаві у Гінцбурга. 33 арк, 
+ 1 чист. різн. форм.

25. № 294 А. Гаркаві, Бібліографічні матеріали. 17 арк., ~223х178; 24 картки, 228х123.
26. № 295 Виписи з книги “Syrie Centrale, inscriptions semitiques”, Paris, 1868, [ХІХ ст.], 

[СПб.], 223х163, 20 арк.+ 7 чист.
27. № 296 [А. Гаркаві], Опис Петербурзьких рукописів 

1051–10513 та [виписки з них]. Автограф, кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя, 
[Санкт-Петербург], 6 арк., 225–180 + 4 арк. чист. обкладинки, обкладинка – 
зошит.

28. № 297 А. Гаркаві, Опис Петербурзьких рукописів 582–630, 225х177, арк. 97–200, з них 
5 чист.

29. № 298 А. Гаркаві, Опис Петербурзьких рукописів 299–344 та 711–1002 (друге зібрання), 
арк. 171–232, 224х178. 

30. № 300 Виписи з рукописів [Ґьозльов (?)], А. Гаркаві, [ХІХ–ХХ ст.], 
[СПб.], 40 арк. різн. форм.

31. № 301 Списки рукописів арабською та давньоєврейською мовами.
а) Арабські рукописи караїмської синагоги (Євпаторія);
б) Список рукописів давньоєврейською мовою в м. Сімферополі у Хапуна, 
212х132, 8 арк., 2 чист.

32. № 302 А. Гаркаві, [бібліографічні нотатки], [ХІХ ст.], [СПб.], 4 арк. + 3 картки різн. 
форм.

33. № 304 А. Гаркаві. Каталог самаритянських рукописів колекції Фірковича [ХІХ ст.], 
[СПб.], 72 арк. Формат основного документа 220х178. Додаток: Вестник рус-
ских евреев – 1 друк. арк.; Гамеліц – 1 друк. арк, 32 + 1 + 1 + 27 (зошит) + 1 = 
62 арк.

34. № 305 [А. Гаркаві], [Список єврейських рукописів колекції Фірковича, [ХІХ ст.], СПб., 
222х178, 24 арк., арк. 65 + 88 + 4 + 118 + 119 + 168 + 169. + 8 арк., 32 арк.

35. № 306 [А. Гаркаві], [Список рукописів], [ХХ ст.], СПб., 355х222, 6 арк.
36. № 307 [А. Гаркаві], [Список книг], [ХХ ст.], 25 + 25 арк. різн. форм.
37. № 308 [А. Гаркаві], Виписки з рукописів Другої колекції Фірковича, 224х179, 

8 + 2 арк.
38. № 311 Рукопис № 155 з колекції Антоніна. Копія ХІХ ст., зроблена рукою А. Гаркаві, 

210х133, 4 арк.
39. № 312 [Копії рукописів №№ 93, 44, 47, 49, 50, 99, 104, 104–106, 204 з колекції 

Фірковича], копії ХІХ–ХХ ст., виконані А. Гаркаві, 220х177, 53 арк.
40. № 336 А. Гаркаві, Бібліографічні м-ли, 115х93, 14 арк.
41. № 337 А. Гаркаві, Опис рукописних колекцій, [ХІХ ст.], [СПб.], 220х178, 9 арк., 2 чист.
42. № 363 А. Гаркаві. Фрагменти та чернетки з бібліографії. Списки рукописів та книг. 

Короткі описи рукописів і книг, рекомендації приватним особам та установам, 
відповіді на запитання та інше. ХІХ–ХХ ст. 92 арк. різн. форм.

43. № 364 А. Гаркаві. Фрагменти та чернетки з бібліографії, історії, мови. Описи змісту 
рукописів та уривки з них. Написи на нагробках та інше. [ХІХ–ХХ ст.]. СПб., 
262 арк. різн. форм.

44. № 381 Опис колекцій давньоєврейських рукописів архіву Гаркаві. ХІХ ст. 64 арк. різн. 
форм.

45. № 387 [А. Фіркович. Опис сувоїв Тори старої синагоги “Села-га-єгудім”], Чуфут-кале, 
[кін. ХІХ ст.], 222х178, 10 арк.

46. № 391 А. Фіркович. [Список праць]. ХІХ ст., 278х212, 6 арк.
47. № 392 [А. Фіркович. Опис рукописів, знайдених у Кафі], ХІХ ст., 273х213. 4 арк.
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48. № 393 [А. Фіркович. Опис фрагментів Святого Письма, знайдених у 1841 р. у Старій 
Синагозі в Чуфут-Кале]. ХІХ ст., 274х209, 4 арк.

49. № 395 Зібрання Фірковича. Опис деяких рукописів та виписки з них. [ХІХ ст.]. 24 арк. 
різн. форм.

50. № 400 Каталог книг. ХХ ст. 210х135, 8 арк.
51. № 402 [А. Фіркович]. [Опис віршів Арона Нікомедійського та тексти деяких з них]. 

[ХІХ ст.]. 4 ненумерованих арк. різн. форм.
52. № 403 А. Фіркович. Рукописи Абрама Фірковича різного характеру. 10 копій рукописів. 

12 арк. різн. форм
53. № 406 А. Фіркович. Список 107 рукописів, 271х104, 1 + 38 + 4 арк.
54. № 408 Список рукописів, що належали А. Фірковичу, 369х228, 96 арк.
55. № 410 Виписки та ключі до різних рукописів, 220х350, 1 арк.
56. № 411 [А. Гаркаві]. Копії з рукописів А. Фірковича, 337х213, 19 арк.
57. № 416 Список караїмських рукописів, 5 арк. різн. форм.
58. № 418 А. Фіркович. Список караїмських рукописів з колекції А. Фірковича. 3 арк., 

1 чист.
59. № 419 Списки написів давньоєврейською мовою. 307х235, 96 арк., 4 чист.
60. № 420 Список рукописів. ~152х110, 96 арк.
61. № 421 Каталог книг бібліотеки Менделя Ландесберга. 1860 р. Кременець, 225х176, 

32 ненум. арк. 
62. № 422 Каталог книг, що належать Менделю Ландесбергу, 225х180, 31 арк.
63. № 423 Відкриття Фірковича в Криму, 190х117, 6 ненумерованих арк. 
64. № 427 Каталог рукописів колекції Кауфмана, 90 арк. різн. форм
65. № 429 [Список 116 рідкісних рукописів], [ХІХ ст.], 270х110, 5 ненум. арк.
66. № 430 [Опис колекції рукописів р. Єрухома-Фішл Гірша], [ХІХ ст.], 4 + 2 + 2 арк. різн. 

форм.
67. № 431 [Опис періодичних видань рос. та слов. мовами Нью-Йоркської публічної 

бібліотеки]: Додаток до списку видань в NPL, ХХ ст., 356х223, 8 арк.
68. № 582 Менахем-Нахум Літинський. Авторські бібліографічні нотатки. 12 арк. різн. 

форм.
69. № 761 А. Є. Вайнберг Бібліографічні відомості, 220х174, 4 арк.
70. № 854 Інвентарна книга [бібліотеки ТПЄ]. Нові надходження літератури в [бібліотеку 

Тов. поширення просвіти серед євреїв у Росії] з 1/I 1902 р. до 16/ХІІ 1912 р., 
СПб., 1902–1912 рр., 210х175, 130 арк. 

71. № 922 Список книг з 39 найменувань, 210х172, 2 арк.
72. № 928 Список книг №№ 61–73. Фрагмент. 225х177, 1 арк.
73. № 953 Бібліографічні матеріали, 35 арк. різн. форм.
74. № 979 Бібліографічні матеріали, 270х233, 67 арк. різн. форм.
75. № 1016 Нотатки бібліографічного хар-ру, 12 арк. різн. форм.
76. № 1021 Нотатки бібліографічного хар-ру, 220х175, 1 арк.

Як можна побачити з вищенаведеного списку, у фонді наявні матеріали, різні 
за рівнем опису документів і глибиною бібліографічного опису, що відображено в 
назві статті. Каталогами в межах цієї публікації ми називаємо списки рукописів, 
описаних за певними правилами, що їх послідовно дотримуються автори описів у 
межах одного документа. Отже, каталог можна визначити як перелік бібліографіч-
них записів документів, що розкриває склад або зміст зібрання рукописів. Каталог 
також містить інтерпретацію інформації, наявної в документі, і складений фахівцем 
(бібліотекарем), що володіє методами створення бібліотечного каталогу, за допо-
могою якого здійснюється дистанційне спілкування автора й читача, розділених у 
просторі, а часто й у часі [Справочник… 2004, 115]. Якщо ж опис містить лише за-
гальну характеристику джерела, ми відносимо його до категорії бібліографічних 
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матеріалів. Прикладом каталогів можна вважати одиниці зберігання із шифрами 
ВФЮ ІР НБУВ №№ .265, 273, 422, попри те що в оригіналі ці документи часто на-
зиваються списками (див., напр., рис. 1–3).

Списком рукописів або друкованих книг ми називаємо простий перелік докумен-
тів, що містить їхню назви, а також, можливо, інформацію, що дозволяє ідентифі-
кувати описувані документи (напр., од. зб. №№ 854, 922, 928). Решту одиниць 
зберігання, що не підпадають під ці дві категорії, відносимо до числа бібліогра-
фічних матеріалів та нотаток бібліографічного характеру (перші, вочевидь, були 
спеціально створені для складання бібліографічних описів, наприклад №№ 953 
та 979, для других таке призначення не є очевидним, хоча й не виключається, на-
приклад №№ 1016 і 1021).

Рис. 1. Скорочений каталог рукописів ІІ колекції Фірковича
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Рис. 2. Каталог рукописів І колекції Фірковича

Рис. 3. Каталог книг, які належать Менделю Ландесбергу
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Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах
Національної бібліотеки україни ім. В. І. Вернадського

О. О. Хамрай
З поміж документів, що зберігаються у Відділі фонду Юдаїки ІР НБУВ, до числа ка-

талогів і списків рукописів можна віднести близько сімдесяти п’яти одиниць зберігання з 
опису 5 фонду 321. Точніше сказати важко, адже згаданий опис містить ще близько двох 
десятків документів, що являють собою матеріали бібліографічного характеру, де фігу-
рують переліки рукописних матеріалів різного формату. За формою найближчими до ката-
логів є списки рукописів першої та другої колекцій Фірковича, складені, судячи з почерку, 
А. Я. Гаркаві (9 од. зб.). Також перу Гаркаві належать, вочевидь, матеріали бібліографіч-
ного характеру, присвячені різним групам документів з тих самих колекцій, наприклад, 
перелік філософських трактатів з колекції Фірковича, попередні нотатки про кількість єв-
рейських та караїмських рукописів Чуфут-калінської колекції Фірковича, каталог самари-
тянських рукописів колекції Фірковича, опис Петербурзьких рукописів, нотатки про 
рукописи, опис та виписи з рукописів зібрання архимадрита Антоніна. А. Гаркаві є, воче-
видь, укладачем різних списків рукописів та друкованих книг. У фонді наявний також опис 
колекцій давньоєврейських рукописів архіву самого А. Я. Гаркаві, а також два невеликі за 
обсягом документи, складені А. Фірковичем, що описують рукописи, знайдені у Кафі та у 
Старій Синагозі у Чуфут-Кале у першій половині ХІХ ст. Варто згадати також описи різ-
них рукописних колекцій, авторство яких потребує додаткового визначення, наприклад, 
каталог рукописів колекції Кауфмана та списки рукописів, складені різними укладачами. 
Рукописи, перелічені у згаданих каталогах та описах, нині зберігаються в різних бібліоте-
ках і колекціях у різних країнах світу. Певна частина цих джерел, імовірно, втрачена наза-
вжди. Тим більш цінними є їхні описи й каталоги, адже вони містять відомості про 
рукописні джерела, які інакше неможливо отримати.

Ключові слова: рукописна та архівна спадщина, єврейські рукописи

Каталоги и списки еврейских рукописей в фондах
Национальной библиотеки украины им. В. и. Вернадского

А. А. Хамрай
Из документов, хранящихся в Отделе фонда Иудаики ИР НБУВ, к числу каталогов и 

списков рукописей можно отнести около семидесяти пяти единиц хранения из описи 5 фон-
да 321. Более точное количество назвать сложно, т. к. упомянутая опись включает еще око-
ло двадцати документов, представляющих собой материалы библиографического характе-
ра, в которых фигурируют перечни рукописных материалов различного формата. По форме 
наиболее близкими к каталогам являются списки рукописей первой и второй коллекций 
Фирковича, составленные, судя по почерку, А. Я. Гаркави (9 ед. хр.). Также перу Гаркави 
принадлежат, очевидно, материалы библиографического характера, посвященные различ-
ным группам документов из тех же коллекций, например, перечень философских трактатов 
из коллекции Фирковича, предварительные заметки про количество еврейских и караим-
ских рукописей Чуфут-калинской коллекции Фирковича, каталог самаритянских рукописей 
коллекции Фирковича, опись Петербургских рукописей, заметки о рукописях, описание и 
выписки из рукописей собрания архимандрита Антонина. А. Гаркави, очевидно, является 
составителем различных списков рукописей и печатных книг. В фонде имеется также 
описание коллекций рукописей архива самого Гаркави, а также два небольших по объему 
документа, составленные А. Фирковичем, описывающие рукописи, найденные в Кафе и в 
старой Синагоге в Чуфут-Кале в первой половине ХІХ в. Следует упомянуть также опи-
сания различных рукописных коллекций, авторство которых требует дополнительного 
определения, например, каталог рукописей коллекции Кауфмана и списки рукописей, со-
ставленные различными авторами. Рукописи, перечисленные в вышеупомянутых списках 
и описях, сегодня хранятся в различных библиотеках и коллекциях разных стран мира. 
Определенная часть этих источников, вероятно, утрачена навсегда. Тем более ценными яв-
ляются их описания и каталоги, т. к. они содержат информацию про рукописи, которую 
иначе получить невозможно.

Ключевые слова: рукописное и архивное наследие, еврейские рукописи
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This publication presents the ukrainian translation of chapters seven through ten of the first 
section of the fundamental Sanskrit treatise on ayurveda (traditional indian medicine) Charaka 
Samhita.

The seventh chapter considers non-suppression of natural urges. in this chapter, negative conse-
quences from the suppression of various natural urges and given remedies are described. at the 
same time, it is noted that one desirous of his well-being should suppress urges relating to rashness 
and evil deeds. There are given requirements that, in fact, correspond to the biblical command-
ments. The author, also, recommend to keep healthy lifestyle, maintain a good social circle and do 
exercises. Part of the seventh chapter is devoted to the harmonization of diet with a bodily consti-
tution, as well as the prevention of endogenous diseases and diseases caused by external factors.

The eighth chapter first talks about the senses and the psyche. Then it provides instruction on 
behavior, which is appropriate from the standpoint of religion, morality, social norms and hygiene. 

The ninth and tenth chapters are dedicated to the description of the “quadruple of therapeu-
tics”, which are the physician, the medicament, the attendant and the patient. The tenth chapter 
divides diseases into mild, severe and incurable types. incurable diseases, in turn, are divided into 
those that are amenable to palliative treatment or not amenable. Quite interesting is the controver-
sy between the author and his opponent, who says that the physician’s work is useless. 

keywords: Charaka, samhita, ayurveda, india, Sanskrit, translation, therapy, antiquity

Чарака-самхіта
Глави 7–10 першоГо розділу /
Переклад із СанСкриту та коментарі д. В. БурБи

Продовжуємо публікацію перекладу глав одного з трьох засадничих текстів аюр-
веди (традиційної індійської медицини) – “Чарака-самхіти”. Цей номер журналу 
містить глави 7–10 першого розділу. (Попередні глави див. у: [Чарака-самхіта 2017]). 
нумерація віршів і прозових параграфів відповідає виданню [agniveśa’s Caraka 
Saṁhita 2008], у якому текст поділено на вірші з двох рядків. зустрічається й інша 
структуризація, зокрема санскритський текст, виданий у калькутті в 1897 році [The 
Charaka-Samhita... 1897], поділено на більші фрагменти, і в ньому відсутні три дво-
рядкові вірші: один після вірша 7.33 і два після вірша 7.35. ми їх друкуємо з лівим 
відступом.

окрім приписів лікарям та їхнім учням, “Чарака-самхіта” дає загальні поради, 
адресуючи їх “мудрому”, “здоровому” тощо або просто вживаючи дієслово у формі 
оптативу. у перекладі доводиться починати речення з “нехай”, додаючи у квадрат-
них дужках слово “людина”. Перекладачеві це створює певні незручності, оскільки 
санскритське слово puruṣa (“людина”, “дух”) чоловічого роду й, відповідно, такий 
рід мають прикметники, що виступають як його означення. але в багатьох випадках 
очевидно, що адресат не є простою людиною. наприклад, далеко не кожний може 
виконати вимогу не їсти, “коли руки не прикрашені коштовними каменями” (8.20). 
деякі правила нагадують настанови артхашастри – трактату (i–ii ст.), присвяченого 
різним аспектам діяльності царя1. у вірші 9.19 наша здогадка отримує експліцитне 
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підтвердження: там йдеться про того, хто “гідний бути лікарем царя”. з огляду на 
відсутність у давні часи системи грантів умови для написання наукових трактатів 
мали переважно мислителі, які перебували під особистим покровительством прави-
теля, тому орієнтація тексту на царський двір цілком природна.

у назву сьомої глави винесена перша з тем, які в ній розглядаються: рекоменда-
ція не стримувати природні позиви до сечовипускання й дефекації, еякуляції, ви-
вільнення кишкових газів, блювоти й чхання, відрижки, позіхання, сльозотечі, а та-
кож бажання втамувати голод і спрагу, заснути й бажання видихнути при напрузі. у 
віршах 5–24 описуються негативні наслідки стримування цих позивів і даються ре-
комендації щодо усунення таких наслідків. але далі зазначається, що від необачно-
го й недозволеного, безумовно, треба утримуватися – подумки, у словах і тілесних 
діях. у віршах 28–29 висуваються вимоги, які фактично збігаються з біблійними за-
повідями “не кради” і “не чини перелюбу”, тоді як заповіді “не свідкуй неправдиво” 
і “не вбивай” розширені: “нехай стримує бажання сказати надмірно жорсткі, брех-
ливі або невчасні слова й не пліткує” та “Які б не помічалися бажання, пов’язані із 
завданням іншому шкоди шляхом… насилля, – нехай [людина] стримує їх”. таким 
чином, тут “Чарака-самхіта”, виходячи за межі суто медичного тексту, піднімається 
до рівня Святого Письма. 

Вірш 31 сьомої глави дає визначення фізичним вправам. далі описується пози-
тивний ефект від вправ, але читач застерігається від зловживання вправами, причо-
му перелічуються негативні наслідки надмірності у вправах та інших діях. також 
наводяться протипоказання для занять фізкультурою. Фізичні вправи – лише одна 
складова здорового способу життя, тому у віршах 36–38 йдеться ще й про відмову 
від поганих звичок. Вірші 39–55 присвячені тілесній конституції й узгодженню з 
нею харчування, профілактиці ендогенних хвороб, а також хвороб, викликаних зо-
внішніми чинниками. Цікаво, що провина за появу не тільки психічних і соматич-
них розладів, а й навіть тих хвороб, які викликані вітром, вогнем, травмами тощо, 
теж покладається на людський розум. (Як твердить народна мудрість, “за дурною 
головою і ногам горе”). далі сказано про людей, з якими варто чи не варто спілку-
ватися. наприкінці глави несподівано з’являються приписи щодо вживання кислого 
молока, причому деякі з них потім повторюються в главі 8. 

Восьма глава вся прозова (за винятком “підсумкових віршів”). Спочатку в ній 
йдеться про індрії. Слово indriya часто перекладається як “орган чуття”, але треба 
пам’ятати, що “фізичний орган чуття” і “чуття” – різні речі. так, зір не зводиться 
до такого органа, як око, хоча обидва поняття можуть позначатися словом cakṣu. 
у “Чарака-самхіті” фізичні органи чуття названі “локаціями” (adhiṣṭhāna) чуттів. 
тринадцятий параграф восьмої глави присвячений “духовним субстанціям”, що 
мають назву manas, buddhi та ātman. залежно від контексту слово ātman доволі вда-
ло перекладається поняттями “душа / дух” чи “Всесвітня душа”, а от переклад двох 
інших термінів словами “розум” (manas) та “інтелект” (buddhi), безперечно, умов-
ний. манас – “внутрішній” (тобто не фізичний) орган, який отримує, співвідносить 
і переробляє інформацію, що надійшла від індрій. з манасом асоціюються бажання, 
сумніви, пам’ять тощо. Функцією ж буддгі називається здатність відрізняти істинне 
від неістинного й приймати рішення стосовно того, що треба робити, а що не треба 
[лунный свет санкхьи 1995].

за розглядом аспектів, пов’язаних з індріями та психікою, йдуть настанови 
щодо правильної (з огляду на релігію, мораль, соціальні норми та гігієну) поведін-
ки. разом зібрані приписи різного роду: від “нехай не колупається в носі” до “не-
хай не говорить неправди, не бере чужого, не бажає чужої жінки й власності, не 
буде ворожим і не коїть гріхів, не грішить навіть стосовно грішників”. окремі пара-
графи присвячені спілкуванню з жінками та читанню. оскільки очевидно, що на всі 
випадки життя правил не придумаєш, глава закінчується розумним зауваженням: 
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“і якщо десь щось інше, про що не сказано тут, шанується як правильна поведінка, 
воно теж завжди приймається атреєю”.

дев’ята глава визначає хворобу як неврівноважений стан тканин організму 
(dhātu) й називає метою терапії повернення їх до рівноваги. називаються чотири 
складові процесу лікування: хворий, лікар, ліки й той, хто безпосередньо доглядає 
за хворим. Про типовість для давньоіндійської медицини цього переліку свідчить, 
зокрема, те, що він міститься й у видатній пам’ятці давньотамільської літератури 
“тірукурал” [тирукурал 2014]. низка віршів дев’ятої глави присвячені опису якос-
тей “чотирьох складових терапії”, причому найбільша увага приділяється лікареві 
як “головному чиннику” одужання.

десята глава проголошується поглибленням дев’ятої. у ній перші шість парагра-
фів прозові. Певний інтерес викликає дискусія автора зі скептиком і фаталістом 
майтреєю, який вважає, що позаяк померти чи одужати можуть як ті хворі, котрі не 
лікувалися, так і ті, яких лікували, то в лікуванні сенсу немає. такий закид не за-
лишається без уваги, й автор, захищаючи свою професію, пояснює, що хвороби 
поділяються на виліковні й невиліковні. з другими не може впоратися навіть до-
свідчений лікар, а якщо усе ж візьметься за лікування – вочевидь, мотивом тут є ко-
рисливість, – то, навпаки, втратить багатство, знання й репутацію, отримає осуд і 
позбавиться покровительства. решту глави присвячено опису відмінностей легких 
хвороб від важких, а також ознак тих невиліковних хвороб, які піддаються паліа-
тивному лікуванню (коли стан пацієнта тимчасово може навіть покращитися) чи не 
піддаються йому. усі глави завершуються підсумковим переліком їхнього змісту.

розділ I. загальні положення (sūtrasthāna)
Глава 7. Нестримування природних позивів (na vegān dhāraṇīya)

[третя з чотирьох глав про здоров’я (svastha)]
7.1 отже, роз’яснення глави “нестримування природних позивів”.
7.2 так сказав Бгаґаван атрея:
7.3 нехай мудрий не стримує позивів до сечовипускання й випорожнення, 

сім’явипорскування, вивільнення кишкових газів, блювоти й чхання;
7.4 не стримує відрижку, позіхання, сльози, бажання втамувати голод і спрагу, 

заснути й бажання видихнути, [що з’являється] від напруги. 
7.5 Від стримування цих позивів бувають різні хвороби. заради лікування їх по-

чуй від мене окремо про кожну.
7.6 Стримування позиву до сечовипускання викликає біль у сечовому міхурі й 

пенісі, біль при сечовипусканні, головний біль, зігнутість [тіла] й напруженість у 
пахвинній ділянці.

7.7 При затримці сечі рекомендуються спітніння (sveda)2, ванна, масаж, назальні 
краплі (avapīḍaka) на топленому маслі (sarpiṣa) й три види басті-карми3.

7.8 Біль у животі, головний біль, затримка випорожнення й [кишкові] гази, стис-
кання пеніса (piṇḍikodveṣṭana)4, розтягнення живота – [це] буває при стримуванні 
позиву до дефекації.

7.9 При затримці випорожнення корисні спітніння, масаж, ванна, супозиторії та 
клізма, а також їжа й питво з проносними властивостями.

7.10 При стримуванні позиву до випорскування сімені буває біль у пенісі, яєч-
ках, тілесне нездужання, біль у серці, а також затримка сечі.

7.11 у цьому [випадку] пропонуються масаж, ванна, вино (madirā), курятина, 
[рис] шалі (śāli), молоко, [клізма] ніруха й статевий акт.

7.12 Через стримування позиву до випускання кишкових газів виникає затримка 
випорожнення, сечі й газів, розтягнення [живота], біль, виснаження та інші абдомі-
нальні розлади, викликані ватою5.
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7.13 у цьому випадку приписується змащування олією, спітніння, супозиторії, 
прийняття вітрогінної їжі й питва та клізма.

7.14 Свербіж, кропивниця, небажання [їсти], темні цятки на обличчі (vyaṅga), 
набряк, блідість, пропасниця, куштха6, нудота й бешихове запалення – розлади, що 
викликаються стримуванням позиву до блювоти.

7.15 у такому випадку приписується терапевтична блювота, [вдихання] диму [лі-
карських трав], піст, кровопускання, нежирна їжа й питво, фізичні вправи й про-
носне.

7.16 Через стримування бажання чхнути можуть бути кривошия, головний біль, 
параліч лицевого нерва (ardita), мігрень та слабкість органів чуття.

7.17 у цьому випадку – масаж голови й шиї, спітніння, [вдихання] диму [лікар-
ських трав] і назальні краплі. корисні також їжа, що заспокоює вату, і топлене мас-
ло, вжите після їди.

7.18 Гикавка, задишка (śvāsa), небажання [приймати їжу], тремор, перешкоджан-
ня [роботі] серця й легенів – через стримування відрижки. засоби такі само, як при 
гикавці.

7.19 Викривлення, конвульсії, заціпеніння, тремор, здригання тіла – через стри-
мування позіхання. у цьому випадку [для лікування придатне] усе, що полегшує 
[дошу] “вата”.

7.20 Виснаження, слабосилля, поганий колір обличчя, нездужання, небажання 
[приймати їжу], запаморочення – через протидію відчуттю голоду. у цьому випад-
ку [приписується] масна гаряча легка їжа. 

7.21 Сухість у горлі й у роті, глухота, виснаження, слабкість, біль у серці – через 
невтамування спраги. у цьому випадку бажане холодне питво.

7.22 нежить, очні хвороби, хвороби серця, небажання [приймати їжу], запаморо-
чення – через протидію сльозотечі. у цьому випадку [приписуються] сон, вино, 
приємна бесіда.

7.23 Позіхання, млосність, дрімота, головний біль і важкість в очах – через про-
тидію [бажанню] спати. у цьому випадку [приписуються] сон і масаж.

7.24 Стримування дихання при фізичному навантаженні призводить до збіль-
шення селезінки, хвороб серця й зомління. у цьому випадку корисні сон і процеду-
ри, що ослаблюють вату.

7.25 Це були описані хвороби, викликані стримуванням природних позивів. не-
хай той, хто бажає, щоб ці [хвороби] не виникали, не стримує ці позиви.

7.26 але хай той, хто бажає собі добра після смерті й тут, [у земному житті], 
утримується від необачного й недозволеного – подумки, у словах і тілесних діях.

7.27 нехай мудрий стримує бажання, викликані жадібністю, горем, страхом, гні-
вом, пихою, безсоромністю, ревнощами, надмірною прив’язаністю й хіттю7.

7.28 нехай стримує бажання сказати надмірно жорсткі, брехливі або невчасні 
слова й не пліткує.

7.29 Які б не помічалися бажання, пов’язанні із завданням іншому шкоди шля-
хом насолоди жінкою, крадіжки, насилля, – нехай [людина] стримує їх.

7.30 людина з незаплямованою репутацією (puṇyaśabda), безгрішна в думках, 
словах і тілесних діях, щасливо насолоджується плодами дгарми, артхи й ками8.

7.31 рухи тіла, які здійснюються задля зміцнення [організму] й щоб стати 
сильнішим, вважаються фізичними вправами. нехай [людина] займається ними 
помірно.

7.32 завдяки вправам отримуються [тілесна] легкість, здатність діяти, міцність 
[тіла], витривалість, а також послаблюються доші9 й покращується травлення.

7.33 надмірні вправи викликають втому, слабкість, спрагу, кровотечу, задишку 
(pratāmaka), кашель, пропасницю, блювоту й виснажують.
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7.33.1 Піт, часте дихання, легкість у тілі, навантаження на серце та ін. [органи] – 
це [нормальні] ознаки вправ. 

7.34 мудрий не повинен надмірно займатися вправами та сексом, [надмірно] 
сміятись, розмовляти, ходити й не спати [вночі] – хоча б і звик [до цього].

7.35 Хто надмірно займається цим і подібним до цього, нагло гине, наче лев, ко-
трий тягне слона.

 7.35.1 людям, котрі ослаблені надлишком сексу, підняттям тягаря, ходьбою, 
охопленим гнівом, горем, страхом, виснаженим,

 7.35.2 дітям, старим, людям [з тілесною конституцією] “вата” й тим, хто ба-
гато говорить, а також голодним і спраглим вправи протипоказані.
7.36 розумна людина послідовно відмовляється від поганих звичок і послідовно 

виробляє добрі. Послідовність наводиться тут.
7.37 Послідовність для цих двох [видів звичок]: [спочатку погана звичка] змен-

шується на одну частину [свого обсягу] [й замінюється доброю звичкою], потім на 
другу [частину] від попереднього й на третю так само.

7.38 Поступово зменшені недоліки невідворотно зникають, а отримані чесноти 
стають непорушними.

7.39 Спостерігається [така картина]: в одних людей від зачаття повітря, пітта й 
капха в рівній [кількості], а в інших [організм] належить до типу “вата”, “пітта”, 
“капха”.

7.40 з них перші не потерпають [від хвороб], а ті, у кого [тілесна конституція] 
“вата” й так далі, завжди потерпають. тілесна конституція (deha-prakṛti) називаєть-
ся згідно з дошами. 

7.41 засіб підтримки здоров’я – прийняття того, що протилежне цим якостям 
[трьох дош]. тим, у кого врівноважені доші, приписується їжа, у якій всі смаки при-
сутні в рівній кількості. 

7.42 два отвори знизу [тіла], сім у голові й [ще є] пори для поту. Вони блокують-
ся при розладах та надлишковому виділенні нечистот.

7.43 нехай [лікар] знає, що важкість у шляхах виведення нечистот та їхній збіль-
шений обсяг – від надлишкового виділення, а легкість і зменшена кількість не-
чистот – від зменшеного.

7.44 розпізнавши хворобу за цими ознаками дош, нехай [лікар] усуває причину 
хвороби протилежним, беручи до уваги дозу й час.

7.45 Хто не дотримується здорового способу життя, той підвладний цим та ін-
шим хворобам. тому нехай здоровий дотримується здорового способу життя.

7.46 у місяці початку весни й, знову ж таки, на початку сезону дощів та на по-
чатку суворого [місяця] (sahasya-prathame) нехай [людина] позбувається накопиче-
них дош10.

7.47 нехай мудрий завжди спочатку застосовує змащування тіла олією, а потім – 
спітніння й басті-карму та назальну терапію 

7.48 в правильній послідовності. Потім хай той, хто знає [відповідний] час, за-
стосовує омолоджувальні препарати та афродизіаки.

7.49 у здорових тканинах тіла (dhātu) хвороби не з’являються, тканини нормаль-
но ростуть, і уповільнюється їхнє старіння.

7.50 Це було вказано на спосіб попередження ендогенних захворювань. Про 
[хвороби], що мають зовнішню причину, буде сказано окремо.

7.51 у тих хворобах, що викликані злими духами (bhūta), отрутою, вітром, вог-
нем, травмами тощо, [теж] винен людський розум (prajñā). 

7.52 і сказано, що такі психічні вади, як злість, смуток, страх, гнів, пиха, нена-
висть тощо, теж виникають з вини розуму.
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7.53 усунення хиб розуму, заспокоєння чуттів, знання часу, місця, себе й пра-
вильна поведінка запобігають 

7.54 [хворобам], що приходять іззовні. нехай мудрий знає цей вказаний благо-
творний шлях і йде ним.

7.55 мудрість настанов шановних знавців і сприйняття [її] – засіб запобігти ви-
никненню хвороб і вилікувати ті, що виникли.

7.56 ті, що діють, говорять і думають гріховно, пліткують, люблять чвари, 
в’їдливі, жадібні, заздрісні до чужого благополуччя, жорстокі, 

7.57 які полишили дгарму11, люблять обмовляти інших, перемінливі, служать во-
рогу, безжальні, – ниці люди (narādhama), яких треба уникати.

7.58 ті, що досягли зрілості через [свої] знання, мудрість, вік, поведінку, терпін-
ня, пам’ять і медитацію, служать старшим, знають свою природу, не знервовані, 

7.59 доброзичливі до всіх істот, умиротворені, дотримуються слова, говорять 
про шлях праведності, гідні того, щоб їм служити. [Їх] корисно бачити й чути.

7.60 нехай мудрий, який бажає [собі] щастя тут і в наступному, [потойбічному 
світі], дотримується здорового харчування, способу життя й поведінки.

7.61 не треба їсти густе кисле молоко (dadhi) ані на ніч, ані без топленого масла 
й цукру, ані без юшки із зеленого горошку (munga-yūśa), ані без меду, ані без ама-
лаки12 або гарячим.

7.62 тому, хто любить кисле молоко, але ігнорує приписи [щодо його вживання], 
загрожують хвороби: пропасниця, кровотеча, бешихове запалення, куштха, анемія, 
запаморочення, жовтуха.

Підсумкові вірші
7.63 Природні позиви, розлади, викликані ними, і їхнє лікування, бажання, які 

потрібно стримувати, корисне і шкідливе,
7.64 послідовність відмови від поганих звичок і вироблення корисних, харчуван-

ня відповідно до тілесної конституції, хвороби, лікування розладів, пов’язаних зі 
шляхами виведення шлаків [з організму], 

7.65 профілактика захворювань, ліки, люди, яким треба служити, а також ті, яких 
розумна людина має уникати,

7.66 правила вживання кислого молока – усе це повідав мудрець, син атрі13, у 
главі “нестримування природних позивів”.

так у трактаті аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “загальні положення” 
(ślokasthāna)14 закінчується сьома глава, що має назву “нестримування природних 
позивів”.

Глава 8. підхід до органів чуття (indriyopakramaṇīya)
[Четверта з чотирьох глав про здоров’я (svastha)] 

8.1 отже, роз’яснення глави “Підхід до органів чуття”.
8.2 так сказав Бгаґаван атрея.
8.3 Воістину, тут [є] п’ять органів чуття (indriya), п’ять субстанцій чуттів, п’ять 

локацій  чуттів, п’ять об’єктів чуттів, п’ять сприйнять чуттів15. так сказано про ор-
гани чуття.

8.4 але розум (manas), знову ж таки, вищий за органи чуття. Він відомий під 
назвою “саттва”; дехто називає його “четас”. Його діяльність визначається його 
контактами зі своїми об’єктами й душею. 

8.5 Через відхилення [розуму] – самого по собі й під впливом чуттів і бажань, 
а також саттви, раджасу й тамасу16 – здається, що в однієї людини розум не один. 
але, звичайно, [в однієї людини] не багато розумів, а один. Він не задіює одночасно 
кілька [органів сприйняття], тому всі чуття не діють одночасно.
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8.6 Вчать, що яка ґуна переважає в розумі, такий, звісно, і розум – через [його] 
зв’язок з переважаючою [ґуною]17. 

8.7 Чуття здатні сприймати об’єкти, лише будучи з’єднаними з розумом. 
8.8 П’ять чуттів – це зір, слух, нюх, смак і здатність відчувати дотик. 
8.9 П’ять субстанцій чуттів: ефір, повітря, вогонь, вода й земля.
8.10 П’ять локацій чуттів: очі, вуха, ніздрі, язик і шкіра.
8.11 П’ять об’єктів чуттів: звук, дотик, образ, смак, запах.
8.12 П’ять сприйнять чуттів: зорове сприйняття й так далі. Вони, знову ж таки, 

породжені поєднанням чуттів, об’єктів чуття, розуму й душі. Вони швидкоплинні й 
визначальні (niścayātmikā). 

Це було сказано про п’ять п’ятірок.
8.13 розум (manas), об’єкти розуму, інтелект (buddhi), душа – духовні (adhyātma) 

субстанції та якості. Поєднання [їх] є причиною здійснення й нездійснення правед-
ного й гріховного. Говориться так: “Виконання дії залежить від субстанції”.

8.14 [Чуття] пізнаються умовиводом18. [Вони] складаються з поєднання п’яти 
“великих [матеріальних] елементів” (mahābhūta). Проте в таких чуттях, як зір, слух, 
нюх, смак і здатність відчувати дотик, переважать, відповідно, вогонь, ефір, земля, 
вода й повітря. Яка специфічна природа чуття, такі об’єкти воно й сприймає – че-
рез власну природу та її всюдисущість19. 

8.15 надмірний зв’язок, відсутність зв’язку та хибний зв’язок чуттів та розуму з 
об’єктами призводять до викривлень. Це шкодить сприйняттю. і, знову ж таки, за-
вдяки правильному використанню [чуття] перебувають у нормальному стані й 
сприйняття покращується. 

8.16 але об’єкт розуму – мислення. Правильне, надмірне, неправильне викорис-
тання й невикористання розуму й чуттів бувають причиною природного й ненор-
мального психічного стану.

8.17 там, [у нормальному стані], розум і чуття не розтривожені. задля збережен-
ня їхнього спокою треба докладати зусилля щодо збереження їхнього природного 
стану. Це досягається завдяки виконанню дій після всебічного розгляду розумом і 
чуттями, а також дії, що протилежна властивостям місця, часу й своїх якостей. 
тому хай той, хто бажає собі добра, завжди пам’ятаючи про це, дотримується пра-
вильної поведінки.

8.18 Хто дотримується цього, той досягає одразу двох цілей: здоров’я й перемо-
ги над чуттями. Я опишу, аґнівеше, цю правильну поведінку цілком. 

 нехай людина шанує богів, корів, брахманів, наставників (guru), старших, 
тих, хто досяг духовної досконалості, й учителів (ācārya). нехай робить підношен-
ня вогню. нехай тримає [в себе] лікарські трави. нехай двічі на день, [вранці і вве-
чері], здійснює обряд [“сандг’я”]. нехай регулярно очищує шляхи, якими нечистоти 
виходять [з тіла], і ноги. нехай тричі протягом кожної половини місяця стриже во-
лосся [на голові], бороду, нігті й видаляє волосся на тілі. нехай завжди носить при-
стойний одяг. нехай завжди будуть квіти (sumanas)20 і пахощі, [нехай людина буде] 
добре одягнута, з розчесаним волоссям, з головою, вухами, ніздрями й стопами, за-
вжди змащеними олією, нехай вдихає дим [лікарських трав], говорить першою21, 
має добрий вираз обличчя, захищає в біді, робить ритуальне узливання у вогонь, 
здійснює релігійні церемонії, роздає милостиню, кланяється на перехрестях, робить 
підношення “балі”22, шанує гостей, підносить пінду23 [померлим] предкам, своєчас-
но промовляє добрі, зважені, приємні слова. нехай буде душею, котра опанувала 
себе, дгармічною душею, завзятою до роботи, але не до її плодів, не замислює [по-
ганого], буде відважною, скромною й мудрою, з розумом, сповненим ентузіазму, 
вмілою, витривалою, дгармічною, правовірною24, послідовницею учителів, які до-
сягли досконалості й вирізняються помірністю, розумом, вченістю, мають високе 
походження й поважний вік. [нехай] користується парасолькою, ціпком і маулі25. 
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нехай ходить, дивлячись перед собою лише на довжину ярма (yuga-mātra), пово-
диться добре й має добрі манери. нехай уникає брудного одягу, кісток, колючок, 
нечистого волосся, полови, сміття, попелу, черепків, місць омовіння. нехай припи-
няє вправи до [появи] втоми. нехай буде дружньою до усього живого, милостивою 
до бідних, правдивою й заспокійливою [за своєю] природою, примиряє гнівних, за-
спокоює наляканих, терпить чужі різкі слова, позбавляє від нетерпимості, дивиться 
[на все] урівноважено, усуває причини прив’язаностей і неприязні.

8.19 нехай не говорить неправди, не бере чужого, не бажає чужої жінки й влас-
ності. нехай не буде ворожою і не коїть гріхів, не грішить навіть стосовно грішни-
ків. нехай не говорить про чужі недоліки й не видає чужих таємниць. нехай не 
спілкується з неблагочестивими, тими, хто ненавидить “індру людей”26, божевіль-
ними, пропащими, негідними, тими, хто вбиває зародок, ницими, осоружними. 

 нехай не їздить на небезпечних засобах пересування, не сидить [на низько-
му], висотою до колін, твердому сидінні, не спить на ліжку, не устеленому або на 
якому нема подушок, маленькому або нерівному. нехай не ходить нерівними гір-
ськими схилами, не залазить на дерево, не купається в бурхливій річці. нехай не 
наступає на тінь членів [своєї] сім’ї [або представників благородної сім’ї]. нехай не 
ходить там, де горить вогонь, не сміється голосно й не випускає голосно гази. не-
хай не позіхає, не чхає й не сміється, не прикривши рота рукою. нехай не колу-
пається в носі, не скрегоче зубами, не видає звуки нігтями, не б’є по кістках, не 
шкребе землю, не зрізає траву, не роздушує грудки землі, не надає частинам тіла 
неправильного положення. нехай не дивиться на небесні тіла й небажані та нечисті 
предмети і на те, що засуджують. нехай не вимовляє [мантру]27 “хум” перед тру-
пом. нехай не наступає на тінь священного дерева, хоругви, учителя, шанованої 
людини й недостойної людини. нехай не відвідує вночі храмові приміщення, свя-
щенні дерева, двори, перехрестя, сади, місця кремації й забою худоби, також хай не 
входить сама в самітний будинок чи ліс. нехай не спілкується з жінками, друзями й 
слугами, поведінка яких погана. нехай не ворогує з добрими людьми й не дружить 
з поганими. нехай не любить поганих вчинків. нехай не здійснює неблагородних 
або жахаючих вчинків. нехай не проявляє надмірного геройства й надмірності в 
сні, перебуванні без сну, купанні, питті та їді. нехай не сидить довго з піднятими 
колінами. нехай не підходить до змій, ікластих та рогатих тварин. нехай уникає 
східного вітру, сонця, снігу й бурі. нехай не сіє розбрат. нехай не підходить до вог-
ню, не  зосередившись і не ополоснувши [рота й рук] після їди. нехай не гріється 
над вогнем. нехай не купається, не відпочивши, не прополоскавши рота або оголе-
ною. нехай не торкається голови тим, у чому купалася, й не б’є (abhihanyāt) по кін-
чиках волосся. нехай не вдягається після купання в те саме вбрання. нехай не 
виходить [з дому], не торкнувшись коштовного каменя, топленого масла, стіп ша-
нованих старших, предметів, що приносять талан, і квітів. не треба проходити повз 
шанованих осіб і сприятливих предметів лівим боком, а повз інші – правим. 

8.20 нехай не їсть, коли руки не прикрашені коштовними каменями, не помив-
шись, у поношеному одязі, не проголосивши мантр, не зробивши підношення бо-
гам, померлим предкам, учителям, гостям і підопічним, без запашних субстанцій і 
гірлянд, із немитими руками, стопами й обличчям, не прополоскавши рота, з об-
личчям, зверненим на північ, зі стривоженим розумом, в оточенні вульгарних не-
бгактів28, нечистих та голодних осіб, з нечистого посуду, у негожому місці й 
непідхожий час, у багатолюдному місці, не зробивши спочатку узливання у вогонь, 
не окропивши святою водою, без освячення мантрами, зі зневажливим ставленням 
до їжі. [нехай не їсть] нечистої їжі та їжі, яку подали вороги.

 нехай не приймає несвіжої їжі, окрім м’яса, коренів, сухофруктів і [сушених] 
овочів, а також солодощі. нехай не з’їдає усе без залишку, окрім кислого молока, 
меду, солі, підсмаженого борошна й топленого масла. нехай не їсть кислого молока 
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на ніч. нехай не їсть підсмажене борошно, не змішавши його з топленим маслом і 
цукром, на ніч, після їди, у великій кількості, більше ніж раз на добу, між питтям 
води, розгризаючи зубами.

8.21 нехай [людина] не чхає, не їсть і не спить зігнутою та не займається іншою 
справою, коли відчуває природні позиви. нехай не плює, не випорожнюється й не 
мочиться проти вітру, перед вогнем, водою, місяцем, сонцем, брахманами, учите-
лями. нехай не мочиться на дорогу, у громадських місцях, коли їсть. нехай не 
плюється й не шмаркається під час джапи29, релігійних ритуалів, читання [Святого 
Письма], ритуальних підношень та [інших релігійних] дій.

8.22 нехай [чоловік] не зневажає жінок і не надто на них покладається. нехай не 
відкриває їм таємниці й не довіряє їм. нехай не кохається з жінкою під час мен-
струацій, із хворою, нечистою, небажаною, непривабливою, з поганими манерами 
й поведінкою, невмілою, не закоханою, яка кохає іншого, чужою жінкою, [жінкою] 
іншого походження. [нехай не займається сексом] не в піхву30, під священним дере-
вом, у [громадських] дворах, на перехрестях, у садах, місцях кремації, на бійнях, у 
воді, у лікарнях, у будинках брахманів і вчителів та в храмах, під час [ранкових та 
вечірніх] сутінок, у несприятливі [з погляду астрології] дні, будучи нечистим, не 
прийнявши афродизіаків, без особливого бажання, без ерекції, не поївши, переїв-
ши, у непевному місці (viṣamasta), при бажанні випорожнити сечовий міхур, після 
зусиль, вправ, під час посту, втомленим, не в приватному місці. 

8.23 нехай не говорить погано про гідних людей та вчителів. Будучи нечистим, 
нехай не вчиняє магічних дій (abhicāra-karma), не поклоняється священним деревам 
(caitya)31, не вшановує шановних і не читає [священні книги].

8.24 нехай не займається читанням (adhyayana) при неналежному освітленні, 
коли сяйво в просторі згасає, при мерехтливому світлі, під час землетрусу, великих 
свят, падіння метеорів, сонячного й місячного затемнень, [ранкового й вечірнього] 
присмерку, не діставши дозволу від учителя. нехай не читає, ковтаючи звуки, не 
знижуючи [де треба] тон чи грубим голосом, з неправильними наголосами, не рит-
мічно (anavasthita), надто швидко, надто повільно, з надмірними паузами, надто ви-
соким чи низьким голосом. 

8.25 не слід порушувати правила й виходити за рамки норм поведінки. нехай 
[людина] не ходить уночі чи в неприйнятному місці. нехай під час [ранкового й ве-
чірнього] присмерку не віддає данину їді, жінкам та сну. нехай не дружить з дітьми, 
старими, жадібними, дурними, згорьованими та євнухами. нехай не буде схильнос-
ті до вина, азартних ігор та блудниць. нехай не виставляє напоказ потайні частини 
тіла. нехай нікого не ображає. нехай не буде зазнайкуватою, невмілою, неввічли-
вою32 чи наклепником. нехай не ображає брахманів і не б’є дрючком корів. нехай 
не розмовляє грубо зі старшими, учителями, юрбами (gaṇa), царями. нехай не гово-
рить надто багато и не спроваджує друзів, відданих осіб, тих, хто допоміг у скруті, 
і тих, хто знає таємниці.

8.26 нехай [людина] не буде нетерплячою та надто зарозумілою, з поганим харак-
тером, поведінкою, манерами, завжди мінливою (vicārin), такою, яка не турбується 
про слуг, не довіряє рідним, насолоджується сама, вірить усім чи всіх підозрює. 

8.27 нехай не відкладає справи на потім і не береться [за них] необдумано. не-
хай не буде рабом чуттів (indriya-vaśa-ga) і не дає неспокійному розуму (manas) 
блукати. нехай не перевантажує інтелект (buddhi) і чуття. нехай не зволікає33. 

8.28 Хай той, хто бажає собі добра, не здійснює, будучи нечистим, приношення 
вогню топленого масла, рисового зерна, зерен кунжуту, трави куша34 та гірчичних 
зерен. торкнувшись води зі словами “апо хі штха”35, слід сказати: “нехай вогонь 
не покине моє тіло. нехай Ваю36 дасть мені енергію життя37. нехай Вішну38 дасть 
мені силу. нехай індра дасть мені відвагу (vīrya). нехай увійдуть у мене цілющі 
(śiva) води”.



Переклади

The World of the orient, 2017, № 3                                                                                          93

очистивши двічі губи й стопи, нехай окропить водою всі отвори в голові39, сер-
це, голову й [подумки] душу.

8.29 нехай [людина] буде прихильником брахмачар’ї40, знання, благодійності, 
дружності, співчуття, щастя, неприв’язаності та умиротворення. 

Підсумкові вірші
8.30 у розділі “Підхід до органів чуття” описані “п’ять п’ятірок”, розум, причи-

на з чотирьох складових (hetu catuṣṭaya) та повністю – правильна поведінка. 
8.31 Хто старанно дотримується цих правил підтримання здоров’я, без хвороб 

живе сто років і не позбувається життя [передчасно].
8.32 отримавши славу у світі людей, уславлений праведними (sādhu), [він] здо-

буває дгарму й артху та стає другом істот.
8.33 [Він після смерті] досягає вищих світів творців чистих і добрих справ. тому 

хай усі завжди дотримуються цих правил поведінки.
8.34 і якщо десь щось інше, про що не сказано тут, шанується як [правильна] по-

ведінка, воно теж завжди приймається атреєю.
так у трактаті аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “загальні положення” 

закінчується восьма глава, що має назву “Підхід до органів чуття”.
так закінчується четвірка [глав] про здоров’я (svastha). 

Глава 9. стислий [опис] чотирьох складових [терапії]
(khuḍḍāka-cattuṣpāda) 

[Перша з чотирьох глав про особливості (nirdeṣa)]
9.1 отже, роз’яснення глави “Стислий [опис] чотирьох складових [терапії]”.
9.2 так сказав Бгаґаван атрея. 
9.3 лікар, [лікарські] субстанції, доглядальниця, хворий – чотири складових 

[терапії]41. треба знати, що від їхніх якостей залежить лікування хвороби.
9.4 Хвороба – це неврівноваженість дгату42. [Їхня] рівновага називається здо-

ров’ям. здоров’я ще називають радістю, а хворобу – стражданням. 
9.5 Вплив чотирьох славетних (śasta) [складових], починаючи з лікаря, на розба-

лансовані дгату з метою їхнього урівноваження відомий як терапія (cikitsā).
9.6 треба знати про такі якості [доброго] лікаря: добре знання писань, великий 

досвід, вмілість і чистота.
9.7 Сказано, що чотири властивості [добрих] [лікарських] субстанцій – це до-

статня кількість (bahutā), прийнятність, різноманіття лікарських форм та дієвість.
9.8 знання про догляд за хворим, умілість, турботливість та чистота – чотири 

якості [доброго] доглядальника43.
9.9 Пам’ять, слухняність, безстрашність, а також здатність сформулювати скарги 

(jñāpakatva) відомі як якості [доброго] пацієнта.
9.10 Відомо, що шістнадцять якостей чотирьох складових [терапії] – причина 

успіху в лікуванні, але з них головне – освічений лікар, який керує й прописує.
9.11 Як у кухаря знаряддя – казан, хмиз і вогонь – і як у переможця [фактори] 

перемоги – позиція, армія та зброя, –
9.12 так для успіху [в лікуванні] знаряддя лікаря (vaidya) – це [решта три] скла-

дових, починаючи з хворого. у лікуванні головний лікар (bhiṣak).
9.13 Як глина, [гончарський] круг, шнур та інше [не створять глека] без гончаря, 

так без лікаря трійка складових не приводить до бажаного результату.
9.14 Подібно до міста ґандгарвів44 найтяжчі недуги зникають або швидко поси-

люються, очікуючи [застосування] відповідного засобу.
9.15 коли є трійця [інших] складових, [перебіг хвороби] залежить від того, обіз-

наний лікар чи необізнаний. краще позбутися життя, ніж лікуватися в лікаря-
невігласа.
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9.16 Як незрячий, не знаючи [оточення], пересувається, з острахом [намацуючи 
предмети] руками; як човен [пливе] з волі вітру, так незнаючий лікар здійснює лі-
кування.

9.17 Самозваний лікар (bhiṣañmānin) може випадково вилікувати того, чия три-
валість життя певна, але він швидко погубить сотні тих, у кого непевна тривалість 
життя45.

9.18 тому про досвідченого лікаря, який розбирається в писанні, знає цілі й діє 
правильно, сказано як про рятувальника життя. 

9.19 у кого є чотиристороннє знання – про причину (hetu), діагностику (liṅga), 
лікування (praśamana) та профілактику (apunarbhava) захворювань, той гідний бути 
лікарем царя46.

9.20 Переваги та недоліки зброї, писань та води виявляються залежно від їхньо-
го власника. тому нехай [лікар] очищує [свій] розум заради правильного лікування.

9.21 знання, допитливість, проникливість, пам’ять, сумлінність, наполегли-
вість – у кого є ці шість якостей, мета47 в того не втрачається.

9.22 знання, розум (mati), досвід, практика, успіх [у лікуванні] та покровитель-
ство [наставника] – будь-якої з цих [якостей] достатньо, щоб назвати [лікаря] сло-
вом “вайд’я”48.

9.23 але кому властиві всі ці чесноти – знання й так далі, – той дарувальник ра-
дості істотам по-справжньому вартий звання “вайд’я”.

9.24 Писання – світло для освітлення; свій розум – зір. лікар, у якого добре поєд-
нується те й інше, не помиляється в лікуванні.

9.25 При лікуванні три [інших] складових залежать від лікаря, тому нехай лікар 
докладає зусилля заради збагачення своїх чеснот.

9.26 дружелюбність, співчуття до хворого, любов, турбота про здоров’я істот – 
лікарське правило, що складається з чотирьох складових (caturvidha).

Підсумкові вірші
9.27 Чотири складових терапії, кожна з яких має чотири якості і з яких головна 

складова – лікар; його якості, 
9.28 розум, знання і духовне ставлення (brāhmī), що складається з чотирьох 

складових, – все це висвітлено в цій [главі] “Стислий [опис] чотирьох складових 
[терапії]”.

так у трактаті аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “загальні положен-
ня” закінчується дев’ята глава, що має назву “Стислий [опис] чотирьох складових 
[терапії]”.

Глава 10. розгорнутий [опис] чотирьох складових [терапії]
(mahā-cattuṣpāda)

[друга з чотирьох глав про особливості (nirdeṣa)]
10.1 отже, роз’яснення глави “розгорнутий [опис] чотирьох складових [терапії]”.
10.2 так сказав Бгаґаван атрея.
10.3 лікарі називають терапію такою, що має чотири складові та шістнадцять 

частин. Як сказано в попередній главі, є шістнадцять якостей. “[Правильна] терапія 
(bheṣaja) – дієвий засіб повернення здоров’я”, – так сказав Бгаґаван Пунарвасу атрея.

10.4 майтрея [каже]: “ні, не так. Які підстави [твердити це]? Видно, що деякі 
люди, які володіють собою (ātmavant), маючи ліки й доглядальника, завдяки ліку-
ванню вмілим лікарем піднімаються [з ліжка, на якому лежали хворими]. інші, 
маючи те саме, помирають. отже, лікування нічого не дає. Це як вилити трохи води 
в канал чи ставок або висипати жменю пилу в плинну річку чи на купу пороху. і 
видно, що [ще] інші [люди], які не володіють собою (ātmavant), не маючи ліків і 
доглядальника, без лікування вмілим лікарем [все одно] піднімаються [з ліжка, на 
якому лежали хворими]. а інші в такій само ситуації (tathāyukta) помирають. таким 
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чином, той, хто лікується, досягає мети, [тобто стає здоровим], [а в іншому разі] 
той, хто лікується, помирає. той, хто не лікується, [також] досягає мети, [тобто стає 
здоровим], [а в іншому разі] той, хто не лікується, [також] помирає. тому думається, 
що лікування не відрізняється від нелікування”.

10.5 “майтрейо, хибні твої міркування, – так [відповів] атрея. – Чому (kiṁ 
kāraṇaṁ)? [тому, що] сказане про хворих, які помирають [начебто] від застосування 
терапії з шістнадцятьма якостями, звісно, не відповідає [дійсності]. При лікуванні 
хвороб терапія не буває недієвою. знову ж таки, ті хворі, котрі одужують без ліку-
вання, при [правильному] лікуванні відновили б здоров’я швидше й повніше. Це як 
при підніманні людини, яка впала: вона може встати й сама, але з допомогою тих, 
хто піднімає [її], вона встане швидше, без зайвих зусиль.

 Стосовно тих, хто помирає, хоча й пройшов повний курс лікування: не всі ті 
хворі, які лікувалися, піднімаються [з ліжка, на якому лежали хворими], через те 
що не всі хвороби виліковні. Виліковні хвороби усуваються лікуванням, невиліков-
ні не піддаються лікуванню. навіть знаючий лікар не вилікує смертельно хворого 
пацієнта. Вмілий лікар проводить дослідження. Як навчений лучник, який регуляр-
но тренується, не схибить, [стріляючи] у велике тіло, що стоїть не дуже далеко, і 
його зусилля будуть успішними, так лікар із чеснотами й засобами лікування, який 
здійснює [лікувальні] дії після відповідного розгляду, бездоганно вилікує виліков-
ного хворого. тому не[правильно казати, що] лікування не відрізняється від неліку-
вання”.

10.6 і нам очевидно, що ми лікуємо хворого через зцілювальну терапію, зміцню-
ючи ослабленого. Підкріплюємо худих і виснажених. Гладким і розжирілим припи-
суємо піст (apatarpaṇa). Впливаючи холодом, перемагаємо жар; впливаючи теплом, 
перемагаємо холод. надолужуємо нестачу дгату, зменшуємо [їхній] надлишок. лі-
куванням, [що чинить вплив], протилежний причині хвороби, відновлюємо саме 
природний, [здоровий] стан. i сукупність цих засобів лікування дає нам найкращий 
[терапевтичний результат].

і ще:
10.7 той лікар (cikitsaka), який знає відмінність виліковних хвороб від невиліков-

них і розпочинає лікування в [правильний] час, знаючи наперед, [як саме лікувати 
хворого], обов’язково досягає успіху [в лікуванні].

10.8 лікар (vaidya), який візьметься за лікування невиліковного, безперечно, втра-
тить багатство, знання й репутацію, отримає осуд і позбавиться покровительства. 

10.9 Вважається, що є [такі] виліковні хвороби: ті, які легко вилікувати, а також 
ті, які вилікувати важко. і невиліковні також двох видів: ті, які піддаються [паліа-
тивному впливу], і [абсолютно] невідворотні.

10.10 і [можна вважати, що є] виліковні хвороби трьох видів: які потребують 
легкої, середньої й посиленої протидії. але для повністю невиліковних [хвороб] 
протидії немає. 

10.11 (1) [Якщо] причини, попередні ознаки й симптоми незначні, і (2) якості 
дош не такі, [як якості дгату], і (3) доша не така, як у [тілесній] конституції;

10.12 (4) [якщо] властивості пір року (kāla) й місця не такі, [як у хвороби], й не 
впливають погано [на її перебіг], (6) [якщо хвороба] протікає [лише] в одній [систе-
мі організму] (gatir ekā), (7) [якщо хвороба] нова49, і (8) немає ускладнень хвороби, 

10.13 і (9) в [її] виникненні [винна] лише одна доша; (10) [якщо] тіло сприймає 
всі ліки, (11) [якщо] доступні чотири складові [терапії] – [це] ознаки [хвороби], що 
виліковується легко.

10.14 (1) [Якщо] причини, попередні ознаки – середньої тяжкості, (2) [власти-
вості] пори року, тілесної конституції чи дгату сприяють хворобі, 

10.15 (3) [якщо хворий – це] вагітна, стара людина чи дитина; (4) [якщо] є не 
надто сильне ускладнення, (5) потреба в хірургічному втручанні, [застосуванні] 
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їдких речовин, припалювання; (6) [якщо хвороба] не нова, (7) проблемна через [її] 
локалізацію,

10.16 (8) [якщо] хвороба протікає [лише] в одній [системі організму], але не по-
вністю доступні чотири складові [терапії], та (9) [якщо] хвороба протікає у двох 
[системах організму], але не дуже давно; (10) [якщо вона] викликана двома доша-
ми – це хвороба, яку важко вилікувати.

10.17 [Хвороби], які піддаються паліативному лікуванню, [такі]: (1) [пацієнт], 
який дотримується оздоровчого режиму, деякий час живе, і йому [навіть] стає тро-
хи краще, але від найменшої причини швидко стає гірше;

10.18 (2) [хвороба] поширилася на глибокі [дгату] [чи] (3) на багато дгату, (4) ура-
жені життєво важливі центри (marma) й суглоби, (5) хвороба постійно властива [па-
цієнтові] довгий час,

10.19 (6) з’ясовано, що [хвороба] викликана двома дошами.
 так само, [є] такі [ознаки] невиліковної хвороби: (1) [вона] викликана трьома 

дошами, (2) [вона] сильніша за всі методи лікування (kriyā-patha), (3) [вона] поши-
рилася на всі системи (sarva-mārga) [організму],

10.20 (4) [вона] викликає тривогу, занепокоєння й сплутаність свідомості, (5) зачі-
пає органи чуття; (6) хвороба слабкої [людини] розвинута, з ознаками фатальності.

10.21 мудрий лікар спочатку досліджує характерні ознаки хвороби, а потім по-
чинає лікувати – [лише] в [тому випадку, коли] хвороба виліковна.

10.22 нехай той, хто знає відмінність виліковних [хвороб] від невиліковних, до-
сягає успіху [в лікуванні], не маючи таких хибних поглядів (buddhi), як у майтреї.

Підсумкові вірші
10.23 тут лікування, якості [чотирьох] складових [терапії], ефект (prabhava), лі-

кувальна практика (bheṣajāśraya), точки зору атреї та майтреї, висновки, [зроблені 
на основі] двох точок зору, 

10.24 чотири різновиди хвороб, відповідні ознаки кожної з них – [про це все], 
від чого залежить лікування, повідано в [цій главі з назвою] “розгорнутий [опис] 
чотирьох складових [терапії]”.

так у трактаті аґнівеші, відтвореному Чаракою, у розділі “загальні положення” 
закінчується десята глава, що має назву “розгорнутий [опис] чотирьох складових 
[терапії]”.

1 наприклад: “нехай не розмовляє грубо… з юрбами, царями” (8.25).
2 Sveda – “піт”. В аюрведі svedana (“спітніння”) є терапевтичною процедурою, що ви-

кликає виділення поту. існує кілька різновидів сведани: з використання вогню чи без нього; 
нагрівання всього тіла чи його частини; нагрівання парою чи сухим теплом. у вірші 46 чо-
тирнадцятої глави описана конструкція сауни (jentāka). 

3 три види басті-карми (basti-karma): ніруха (nirūha), або астхапана (āsthāpana), – клізма, 
зазвичай з лікарськими травами (в суміш для астхапани може додаватися трохи олії); ану-
васана (ānuvāsana) – олійна клізма невеликого об’єму; уттара-басті (uttara-basti) обмивання 
статевих органів.

4 рам каран Шарма й Бгаґван даш перекладають “судоми литок” [agniveśa’s Caraka 
Saṁhita 2008]. але згідно зі словником литки – це piṇḍaka, а не piṇḍіka.

5 Vāta – “фізіологічне повітря”, утворене поєднанням ефіру й повітря; одна з трьох 
субстанцій (doṣa), що формують біологічний організм. (дві інші: pitta – “фізіологічний 
вогонь”, утворений поєднанням вогню й води; kapha – слиз, утворений поєднанням землі 
й води).

6 Kuṣṭha – шкірні хвороби, включно з проказою.
7 Пор.: “Хто здатен ще тут, до звільнення від тіла, стримувати бажання, породжені хіттю й 

гнівом, той зібраний (yukta), той – щаслива людина” (Бгаґавадґіта 5.23) [Бхагавадгита 2009].
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8 Дгарма (релігія), артха (мирське благополуччя), кама (земна любов) – три традиційних 
мети земного життя індуса. Четверта й найвища мета – мокша (звільнення душі від понево-
лення матерією).

9 Про доші (doṣa) див. примітку 4. Під “послабленням” тут, вочевидь, треба розуміти 
приведення до норми.

10 Чакрапані датта пояснює, що маються на увазі індійські місяці чайтра (березень-
квітень), шравана (липень-серпень) і марґашірша (листопад-грудень). однак коментатор 
Харішчандра вважає, що sahasya-prathame вказує на місяць картіка, що передує марґашір-
ші. такої ж думки дотримується Ваґбгата: “Від вати, пітти й капхи, що накопичилися вліт-
ку, під час сезону дощів та взимку, нехай звільняється, відповідно, у місяцях шравана, 
картіка та чайтра” (аштанґа-хридая 1.13.33). 

11 Dharma – “праведність”, “обов’язок”, “релігія”, “вічні основи”.
12 Āmalaka – ембліка лікарська (індійський аґрус), emblica officinalis Gaertn.
13 Син Атрі (atrija) – атрея.
14 Хоча в першій главі книги і в колофоні першого розділу цей розділ називається 

sūtrasthāna, у колофонах решти глав (окрім глави 28) першого розділу стоїть синонімічний 
термін ślokasthāna. 

15 разом усі називаються “п’ять п’ятірок” (pañca-pañcaka).
16 Tamas (морок, інертність), rajas (збудження) і sattva (чистота, спокій) – три фундамен-

тальні якості (guṇa) Всесвіту. згідно із вченням санкх’ї, при створенні світу розум (manas) 
породжується з ахамкари (принципу “я”) під домінуванням саттви, тому його інколи також 
називають “саттва”. 

17 тобто під дією таких ґун, як саттва, раджас і тамас, розум стає саттвовим, раджасовим 
або тамасовим.

18 Приклад умовиводу: “усі дії здійснюються певними знаряддями. Бачення – це дія. та-
ким чином, бачення здійснюється за допомогою такого знаряддя, як зір”.

19 тобто кожне з п’яти чуттів складається з усіх п’яти матеріальних елементів, але один 
переважає, і саме об’єкти відповідного типу сприймаються цим чуттям. наприклад, у зорі 
переважає вогонь / світло, і тому зором сприймаються образи, створені світлом.

20 Як вторинне складне слово sumanas може також бути прикметником: “радісний”, “ча-
рівний”, “співчутливо налаштований”.

21 Говорить першим – тобто першим вітається та називає своє ім’я.
22 Bali – піднесення решток їжі духам.
23 Piṇḍa – скачані з вареного рису кульки, які використовуються як ритуальне підношен-

ня в поминальних обрядах.
24 Āstika. Цим словом характеризуються ті “шість систем індійської філософі” (ṣaṭ dar-

śana), які визнають авторитет Вед.
25 Mauli – діадема, корона, тюрбан.
26 Індра – повелитель богів; “індра людей” – цар.
27 Mantra – священний вислів, заклинання. 
28 Небгакт – той, кому не властива відданість Богу чи своєму пану. див. також: [нáрада-

бгакті-сутри 2016].
29 Japa – практика рецитації мантри.
30 тут гра слів: anya-yoni (як вторинне складне слово – “іншого походження”) та ayonau 

(“не у вагіну”). 
31 Словом caitya може називатися також храм або інше місце поклоніння. 
32 Гра слів: adkṣiṇa (неввічливий) і adakṣa (невмілий).
33 дослівно – “не буде тим, хто [тягне] надто довгу нитку (atidīrgha-sūtrin)”.
34 Kuśa – тонконіг гребінчастий, desmostachya bipinnata Staff. Ця трава використовується 

в релігійних церемоніях і вважається священною.
35 Āpo hi ṣṭhā – ритуальна формула з присвяченого воді гімну риґведи (10. 9. 1).
36 Ваю – бог вітру.
37 тут ужито слово prāṇa в множині.
38 Вішну – один із трьох верховних богів індуїзму (trimūrti), хранитель світу.
39 Отвори в голові – ніздрі, рот, вуха, очі.
40 Brahmacarya – цнотливість, обітниця утримання від сексу; послушництво, спосіб жит-

тя цнотливого учня.
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41 Пор.: “Чотири складові медицини: хворий, ліки, лікар та доглядальниця” (тіруку-
рал 2. 950) [тирукурал 2014].

42 Dhātu – сім складових тіла: rasa (життєвий сік), rakta (кров), māṁsa (м’язи), medha 
(жир), asthi (кістки), majjā (кістковий мозок), śukra (сім’я).

43 тут слово paricara (слуга, доглядальник) чоловічого роду.
44 Gandharva – небесний музикант, райський житель; місто ґандгарвів – міраж.
45 тобто той, кому на роду написано довго жити, все одно одужає, а ті, хто міг би одужа-

ти при правильному лікуванні, потрапивши до рук самозваного лікаря, помруть.
46 у вірші 24 першої глави йдеться про знання, що складається з трьох (trisūtra) частин, 

без профілактики.
47 мета лікаря – успішне лікування.
48 Слово vaidya означає “вчений”, “лікар”.
49 Хвороба нова – тобто не запущена, не застаріла.
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Чарака-самхіта 
Глави 7–10 першого розділу /

Переклад із санскриту та коментарі д. В. Бурби
у цій публікації представлено український переклад сьомої – десятої глав першого роз-

ділу фундаментального санскритського трактату з аюрведи (традиційної індійської медици-
ни) “Чарака-самхіта”. 

у назву сьомої глави винесена перша з тем, які в ній розглядаються: рекомендація не 
стримувати природні позиви до сечовипускання, дефекації, чхання тощо. описуються нега-
тивні наслідки стримування цих позивів, і даються рекомендації щодо усунення таких на-
слідків. Водночас зазначається, що від необачного й недозволеного, безумовно, треба 
утримуватися, і наводяться вимоги, які фактично збігаються з біблійними заповідями та на-
віть поглиблюють їх. також рекомендується вести здоровий спосіб життя, мати добре коло 
спілкування й займатися фізичними вправами. Частина глави присвячена узгодженню хар-
чування з тілесною конституцією, а також профілактиці ендогенних хвороб і хвороб, ви-
кликаних зовнішніми чинниками. 

у восьмій главі спочатку йдеться про органи чуття та психіку. далі йдуть настанови 
щодо правильної (з огляду на релігію, мораль, соціальні норми та гігієну) поведінки. 

дев’ята й десята глави присвячені опису “чотирьох складових процесу лікування”, яки-
ми названі хворий, лікар, ліки й той, хто безпосередньо доглядає за хворим. у десятій главі 
захворювання поділяються на легкі, важкі й невиліковні. невиліковні хвороби, у свою чер-
гу, поділяються на ті, що піддаються паліативному лікуванню, і ті, що йому не піддаються. 
доволі цікавою є полеміка автора з опонентом, який твердить, що звертатися до лікаря не-
має сенсу. усі глави завершуються підсумковим переліком їхнього змісту.

ключові слова: Чарака, самхіта, аюрведа, індія, санскрит, переклад, медицина, антич-
ність

Чарака-самхита
Главы 7–10 первого раздела /

Перевод с санскрита и комментарии д. В. Бурбы
В данной публикации представлен первый украинский перевод седьмой – десятой глав 

первого раздела фундаментального санскритского трактата по аюрведе (традиционной ин-
дийской медицине) “Чарака-самхита”.

В название седьмой главы вынесена первая из тем, которые в ней рассматриваются: ре-
комендация не сдерживать естественные позывы к мочеиспусканию, дефекации, чиханию 
и т. д. описываются негативные последствия сдерживания этих позывов и даются рекомен-
дации по устранению таких последствий. В то же время отмечается, что от опрометчивого 
и недозволенного, безусловно, надо воздерживаться, и приводятся требования, которые, 
фактически, совпадают с библейскими заповедями и даже углубляют их. также рекомен-
дуется вести здоровый образ жизни, иметь хороший круг общения и заниматься физически-
ми упражнениями. Часть главы посвящена согласованию питания с телесной конституцией, 
а также профилактике эндогенных болезней и болезней, вызванных внешними факторами.

В восьмой главе сначала говорится об органах чувств и психике. далее следуют настав-
ления о правильном (с позиций религии, морали, социальных норм и гигиены) поведении. 

девятая и десятая главы посвящены описанию “четырех составляющих процесса лече-
ния”, которыми названы больной, врач, лекарства и тот, кто непосредственно ухаживает за 
больным. десятая глава делит заболевания легкие, тяжелые и неизлечимые. неизлечимые 
болезни в свою очередь делятся на те, которые поддаются паллиативному лечению и кото-
рые ему не поддаются. довольно интересна полемика автора с оппонентом, который 
утверждает, что обращаться к врачу не имеет смысла. Все главы завершаются итоговым пе-
речнем их содержания.

ключевые слова: Чарака, самхита, аюрведа, индия, санскрит, перевод, медицина, ан-
тичность

Переклад надійшов до редакції 29.06.2017
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The book focuses on the research of the national (English, Russian, Ukrainian in full and 
French, German, Polish in part) variants of Romantic Orientalism like the typological-homothetic 
and also original literature phenomena, which formed in accordance with the imagological para-
digm’s similar component parts. Four patterns of the imagological position concerning the Eas-
tern (“of a pilgrim”, “of a traveler”, “of a scientist”, “of an exile person”) and their corresponding 
models of orintalization were described. The key imagemas of such varieties of the Romanticized 
Eastern’s geocultural imago, as Egyptian, Indian, Crimean, Steppe were defined. The basic ways 
of such decorations of Eastern, as “generic”, “fairy-tale and mythological”, “allegorical and 
symbolical”, “interpretating”, were identified. The special features of romantization of the typi-
cal and Oriental perceptions (“East is Exotics”, “East is One’s Own”, “East is an Ancient Own”, 
“East is a Danger”) were described. The book also presents the specifics of: two ethnotypes 
(“Cleopatra”, “khan Girej”); ethnographic-anthropological imagemas of “Egyptian character” 
and “Crimean Tatar character”; the gender imagemas of a topos of harem; the main religious 
imagemas of Mussulmanic.

keywords: Romantic Orientalism, Romanticized Eastern, imagological paradigm, the imago-
logical position and perception, geocultural imago, décor imago, imagema, Asian character, eth-
notype, stereotype

РЕЦЕНЗІя На: ПуПуРс І. В. сХІд у дЗЕРкалІ РомаНтиЗму
(ІмагологІчНа ПаРадигма РомаНтичНого оРІєНталІЗму: На
матЕРІалІ ЗаХІдНо- й сХІдНоєВРоПЕйськиХ лІтЕРатуР
кІНЦя ХViii–XiX ст.). – суми: уНІВЕРситЕтська кНига, 2017. – 407 с.

На полицях українських книгарень нещодавно з’явилося нове імагологічне до-
слідження – монографія Ірини Пупурс “Схід у дзеркалі романтизму…”, сама назва 
якої вже спонукає до роздумів про екзотичне. Об’єктами дослідження стали пое-
тичні й прозові твори орієнтального спрямування англійських, російських, україн-
ських, французьких, німецьких, польських письменників, творчість яких пов’язана 
з романтизмом. Кількість проаналізованих творів свідчить про обшир і багатоас-
пектність здійсненої І. Пупурс розвідки.

Рецензована монографія логічно структурована, послідовність викладу матеріа-
лу, що визначив зміст шістьох розділів, не викликає заперечень. Монографія Ірини 
Пупурс певним чином має україноцентричний характер (що зазначає дослідниця у 
Вступі на с. 14), а одне з її основних завдань – аналітична дескрипція орієнтального 
первня української романтичної літератури як органічного компонента європейського 
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сходознавчого ментального простору. І. В. Пупурс належно впоралася з поставле-
ним завданням, що дозволило реалізувати головну мету наукової розвідки, тобто 
“продемонструвати національні (англійський, російський, український, з додатко-
вим залученням – французького, польського, німецького) варіанти романтичного 
орієнталізму як типологічно-подібні й оригінальні літературні явища, сформовані 
за ідентичними імагологічними законами” (с. 12). Плідність і переконливість отри-
маних результатів забезпечив відповідний інструментарій, зокрема імагологічний 
метод і структурно-функціональний аналіз, використавши які І. В. Пупурс вперше 
у вітчизняному літературознавстві окреслила й описала парадигму “романтичного 
орієнталізму” як об’єкта імагології, а також типологічно зіставила як цілісне явище 
Романтизовані Єгипетське, Кавказьке, Кримське, Індійське, Степове, Близькосхідне, 
Сибірське та інші різнорідні орієнтальні компоненти західно-європейських (англій-
ських, французьких, німецьких) та східноєвропейських (російських, українських, 
польських) митців.

Дослідження І. В. Пупурс, інформативно-новаторське за змістом, провокує до 
дискусії. Так, наприклад, авторка пропонує ввести до наукового вжитку нові тер-
міни: імагологічна позиція (імагопозиція), геокультурне імаго, декораційне імаго, 
імагемосемантика, по-новому розглянути Пограничне Степове російського, україн-
ського, польського літературних романтизмів, а саме як повноцінні частини роман-
тичного орієнталізму. Варті уваги виділені Іриною Пупурс чотири види імагопозиції 
щодо Східного та відповідні моделі романтичної орієнталізації (паломницька, ман-
дрівна, наукова, невільницька), що відкриває нові перспективи і можливості в 
осмисленні, здавалось би, давно досліджуваної проблеми.

Висновки здійсненого дослідження є ґрунтовними, повними достатньою мірою, 
які відображають кінцевий результат розвідки і дають відповіді на поставлені 
питання-завдання. Монографію Ірини Володимирівни Пупурс можна вважати ці-
лісним, закінченим дослідженням, виконаним на високому науковому рівні. Праг-
нення авторки привернути увагу до західно- й східноєвропейських літературних 
творів на східну тематику, написаних у річищі поетики й естетики романтизму, не 
можна не підтримати, послуговуючись хоча б думкою про необхідність пізнання 
“іншого”, чому сприяє прочитання закодованих для європейського читача все ще 
“екзотичних” східних смислів.

І. В. Прушковська
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Професіонал і Патріот:
ЮріЮ Миколайовичу кочубеЮ – 85

Кожна людина володіє навичками та знаннями, притаманними лише їй. І тому 
так важливо в житті зустріти вчителя. Особистість, чий настрій освітить сьогоден-
ня. Авторитета, чий життєвий досвід дасть відповідь на численні запитання і чиї 
знання та поради не вимагають перевірки, а сприймаються як істина.

Юрій Миколайович Кочубей народився в Полтаві 9 липня 1932 року у вчитель-
ській родині. Cередню школу закінчив із золотою медаллю в Луцьку в 1950 р. Тоді 
ж вступив на факультет міжнародних відносин Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. Як сам згадував пізніше, вибору майбутньої професії ба-
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гато в чому сприяла книга відомого сходознавця академіка Юліана Крачковського 
“Над арабськими рукописами”, прочитана в 15 років. Тому не дивно, що одночасно 
з академічними лекціями навчався арабської мови у професора Тауфіка Кезми. І хоча 
того невдовзі звільнили з університету, молодий Юрій Кочубей не полишив цих за-
нять, займаючись у Тауфіка Гавриловича вдома. Та й пізніше при нагоді намагався 
вдосконалювати мову, зокрема на курсах при ЮНЕСКО. Дмитро Павличко згодом 
писав: “Мені доводилося бачити Юрія Кочубея в залах засідань і в коридорах ООН 
у Нью-Йорку. Він легко переходив з англійської на французьку, але численні пред-
ставники арабських країн воліли розмовляти з ним рідною мовою. Світло пошани 
до нього, яке запримітив я в їхніх очах, сповнило мене радісним хвилюванням. 
Минули роки, але того почуття, яким сяйнула в мені гордість за цю талановиту лю-
дину, забути не можу”. Але це буде пізніше...

А поки що випускник 1955 року почав працювати у відділі преси Українського 
товариства культурних зв’язків за кордоном. За півтора року запросили до Мініс-
терства закордонних справ УРСР. Перша поїздка за кордон сталася до Іспанії, де 
Юрій Кочубей був у ролі перекладача. У 1959 р. на пароплаві “Балтика” у складі 
делегації УРСР довелося супроводжувати Микиту Хрущова як голову уряду СРСР 
на сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Кар’єра молодого дипломата роз-
вивалася успішно: співробітник Постійного представництва УРСР при ООН (1963–
1968), постійний представник УРСР при ЮНЕСКО (1971–1977), голова Націо-
нальної комісії УРСР при ЮНЕСКО, заступник міністра закордонних справ УРСР 
(1981–1987), заступник Генерального директора ЮНЕСКО (1987–1992), Надзви-
чайний і Повноважний Посол України у Франції, постійний представник при 
ЮНЕСКО (1992–1997), викладач Дипломатичної академії України при МЗС Украї-
ни (1998–2016). Майже 60 років успішної дипломатичної служби – практичної й 
викладацької! І за кожною сухою датою біографії визначної людини стояли як пере-
січні буденні справи, так і надзвичайні події, зустрічі, звершення.

Чого вартує, наприклад, епопея з появою в Парижі пам’ятника Тарасові Григо-
ровичу Шевченку. У колах української діаспори Франції давно виникло бажання 
спорудити монумент великому поетові, навіть був проект відомого скульптора 
Олександра Архипенка. У принципі не заперечувала проти увіковічення пам’яті 
Кобзаря й радянська сторона, але наполягала: автор має бути радянський. Це три-
вало досить довгий час, до того накладалися ще й чвари серед представників діа-
спори та чехарда з мерами Парижа (в цей час їхні перевибори відбувалися чи не 
щорічно). І невідомо, чи стояв би з 1978 р. на бульварі Сен-Жермен чудовий 
пам’ятник Тарасові Шевченку авторства киянина Михайла Лисенка, якби не напо-
легливість Юрія Миколайовича Кочубея. Перебуваючи тоді на посаді представника 
УРСР при ЮНЕСКО, він активно втрутився в процес, довівши його до логічного 
завершення. До речі, поруч зі сквером Тараса Шевченка розташований собор Свя-
того Володимира Великого, фактично культурний центр української діаспори в 
Парижі. Онука князя Володимира – Анна Ярославна стала французькою короле-
вою. У Санлісі під Парижем їй було встановлено пам’ятник з написом “Anne de 
Russie”. Українську діаспору це обурювало, вона наполягала на його зміні. І знову 
ж таки справа не рушала з місця, поки не втрутився Юрій Миколайович, тоді вже 
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції. 29 вересня 1996 р. в при-
сутності глави королівської сім’ї Капетингів, до яких належала Анна, посла Кочу-
бея, керівників місцевого самоврядування, численних представників української 
діаспори напис було урочисто змінено на “Anne de Kiev, Reine de France” – Анна 
Київська, королева Франції.

На плечі Посла України лягали й буденні, й ексклюзивні справи. Юрій Микола-
йович, який пройшов у дипломатії шлях від найнижчого щабля до рангу Надзви-
чайного і Повноважного Посла, знав про роботу посольства все. Він міг як скласти 
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будь-який документ, організувати прийом у резиденції, так і ту будівлю посольства 
купити. Так, саме йому Україна завдячує придбанням у VIІ окрузі Парижа будинку 
на авеню де Сакс, 21, де й донині розміщується українське посольство. До речі, 
після вручення вірчих грамот президентові Франції Франсуа Міттерану було орга-
нізовано прес-конференцію, де журналісти в першу чергу поцікавилися в Посла 
України, хто ж придбав будинок для посольства. І, почувши, що це зроблено Украї-
ною за власні кошти, всі дуже здивувалися, бо у Франції традиційно Україну 
сприймали як невелику провінцію на околиці Російської імперії. Звичайно, цьому 
історично сприяли багатовікові зв’язки Росії та Франції, в якій всіх громадян за-
звичай вважали французами, без поділу на справжні національності. Таке сприй-
няття України було переломлене не без активної участі Юрія Миколайовича. Саме 
від нього французькі очільники та прості громадяни дізнавалися, що Україна за 
територією не менша за Францію, що в ній будують літаки та ракети, а її вчені та 
митці – автори багатьох “російських” надбань.

Паралельно з основною роботою не полишав Юрій Миколайович Кочубей і за-
нять арабістикою. Закладена ще професором Кезмою любов до арабської мови 
поєдналася в ньому зі ще дитячим захопленням літературою. У шкільні часи він 
був членом літературного гуртка, брав участь у читацьких конференціях при район-
них бібліотеках. Юрій Кочубей розпочав свій шлях в арабістиці з публікацій у газе-
тах і журналах рецензій та коротких статей, присвячених літературам Єгипту та 
Іраку. Так, однією з перших була публікація “Література нового Єгипту” в “Літера-
турній газеті” в березні 1957 р. З того часу Юрій Миколайович уважно стежив за 
всіма новинками арабської літератури, в арабських книгарнях Парижа та інших 
міст намагався купувати нові видання. Завдяки роботі за кордоном стежив за публі-
каціями європейських спеціалізованих часописів. Регулярно писав рецензії та огля-
ди. Тож не дивно, що, незважаючи на завантаженість на дипломатичній роботі, зміг 
підготувати і захистити в Інституті сходознавства АН СРСР кандидатську дисерта-
цію – «Виникнення поезії “вільного вірша” в Іраку і її художні особливості у світлі 
традицій арабської поезії» (1977). Підсумковим внеском у вивчення сучасної араб-
ської поезії став вихід монографії «Поезія “вільного вірша” в Іраку (40-ті – 70-ті рр. 
ХХ ст.)» (2003). Виявляв інтерес Юрій Кочубей і до дослідження класичної літера-
тури. Писав про класика арабської поезії Абу-ль-Ала аль-Ма’аррі, Ібн Туфейля, 
опублікував глибокий аналіз визначної пам’ятки класичної літератури “Аль-Хамаса 
аль-басрійя”, а також маловивченої збірки давньої мавританської поезії “Аль-Васіт” 
Аламіна аш-Шинкитті. Перекладав з арабської твори М. Дервіша, С. аль-Касема, 
А. Джарека, М. Дакруба, Ю. Ідріса.

Юрій Миколайович був членом Європейсько-Арабського літнього університету. 
Наукові конференції цього пересувного університету проходили всією Європою – в 
Римі, Монпельє, на Мальті. Теми цих заходів теж були найрізноманітніші. Так, одна 
з доповідей Ю. М. Кочубея була про “Тисячу й одну ніч”, тоді як інша – присвячена 
постаті мандрівника та письменника Василя Григоровича-Барського на конференції 
“Місто, побачене очима іншого”.

Проголошення Україною незалежності змінило до певної міри напрямок науко-
вої праці Юрія Кочубея. Набули актуальності відносини з південними сусідами та 
доля корінних народів Криму. Як сходознавець широкого кругозору, Юрій Микола-
йович зайнявся проблемами тюркології, зокрема культурою кримськотатарського та 
азербайджанського народів, підготував низку праць з караїмознавства. Вивчення 
життя і творчості видатного тюрколога В. В. Дубровського завершилося виданням 
“В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець” (2011).

Чимало досліджень Ю. М. Кочубей присвятив доробку А. Ю. Кримського. За йо-
го посередництвом повідомлення про ювілей вченого з’явилися в таких виданнях 
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ЮНЕСКО, як “Chronique de l’UNESCO”, “Informations de l’UNESCO” та “Bulletin de 
la Commission de la RSS d’Ukraine pour l’UNESCO” (1971). Він був співупорядни-
ком IV (2008) та V (2010) томів “Вибраних сходознавчих праць” А. Ю. Кримського, 
присвячених іраністиці. Велику увагу Юрій Миколайович приділяє науковому 
осмисленню ролі і доробку акад. О. Пріцака. Він автор публікацій, присвячених 
А. Ковалівському, Т. Кезмі, В. Бейлісу та іншим вітчизняним орієнталістам. Також 
розробляє тему внеску українських науковців у дослідження східних культур та ви-
вчення в Україні мистецтва Сходу. Знайшли в його працях відображення й пробле-
ми вивчення Кавказу й Центральної Азії.

Протягом кількох десятків років Ю. М. Кочубей методично збирає бібліографіч-
ні дані, фіксує та аналізує їх, вбачаючи саме в них основоположний матеріал для 
майбутньої історії українського сходознавства. Підготував бібліографічний по-
кажчик “Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і 
Середнього Сходу” (1998). Ця публікація налічує більше 3000 позицій. Роботу роз-
почав іще в Женеві, де кожної вільної хвилини працював над нею. За власними сло-
вами, Юрій Миколайович сподівався, що цей покажчик стане підручною книгою 
для майбутніх українських дослідників – сходознавців, літературознавців, культу-
рологів. Із 1961 р. працював над підготовкою матеріалів для довідкових видань: 
УРЕ (1-ше, 2-ге вид.), Політичний словник (2-ге вид.), УЛЕ, ЕСУ, Шевченківський 
словник і Шевченківська енциклопедія; Біобібліографічний словник українських 
сходознавців та візантологів; узяв участь у підготовці бібліографічного покажчика 
праць А. Кримського. Активний учасник конференцій і “круглих столів”, на яких 
обговорюється проблематика “ісламу в Європі” та християнсько-мусульманського 
діалогу, 29-го, 35-го, 37-го, 38-го конгресів ICANAS, вже двадцяти щорічних Схо-
дознавчих читань А. Кримського, конференцій пам’яті О. Пріцака і т. д. Має більше 
160 друкованих праць – літературознавчих та сходознавчих. Doctor honoris causa 
(2007). Лауреат премії ім. А. Кримського НАН України (2002). Член Національної 
спілки письменників України (з 1982). Член НТШ (Європа), Societé Asiatique (Па-
риж), Українського центру ісламознавства (Київ).

З березня 2000 р. Юрій Миколайович Кочубей працює провідним науковим спів-
робітником Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Тут він 
багато років очолює науковий семінар. Був головним редактором журналу “Східний 
світ” (1997–2009). Член редколегії журналів “Всесвіт”, “Хазарський альманах”, 
“Karadeniz Аraștırmaları” (Університет Газі, Туреччина). Багато сил вкладає у моло-
де покоління науковців.

В одному зі своїх інтерв’ю Юрій Кочубей сказав, що найважливішим у диплома-
тичній роботі вважає професіоналізм та патріотизм. Напевно, це взагалі саме ті 
якості, які мають бути притаманні Людині. А ще всі ми не раз звертаємося до нього 
за порадою чи з професійним питанням. І завжди він знаходить час уважно вислу-
хати та відповісти по суті. Юрій Миколайович знає все! Просто перебування поряд 
з вічно молодим Юрієм Миколайовичем надихає на нові звершення! Многая літа, 
любий Юрію Миколайовичу!

О. Д. Василюк
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“Desht-i Qypchaq” and prepared a pioneer publication of voluminous collections of sources and 
dictionaries of the Urum and the Armeno-Qypchaq languages.

Alexander Harkavets actively participated in social and cultural life of the Kazakh Republic, 
especially among the Ukrainian diaspora in that country. He was praised and received different 
decorations in Kazakhstan, Ukraine and Turkey.

Keywords: Ukrainian Orientalistics, Kazakhstani Orientalistics, Qypchaq Studies, Urum 
Studies, Crimea Tatar linguistics

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ГАРКАВЕЦЬ – 70

Виповнюється 70 років від дня народження визначного вченого-тюрколога Олек-
сандра Миколайовича Гаркавця, який зробив вагомий внесок в українське і казах-
станське сходознавство, розвиваючи важливі, але малодосліджені напрямки, такі як 
кипчакознавство та урумістика. 

Він народився 19.10.1947 р. в смт Світлий Луч Старобешівського р-ну Донецької 
обл. Освіту одержав: 1965–1970 – філологічний ф-т Харківського державного уні-
верситету; 1972–1975 – аспірант Інституту сходознавства АН СРСР та Інституту 
мовознавства АН УРСР. У 1975 році захистив в ІС АН СРСР кандидатську дисер-
тацію “Конвергентная эволюция армяно-кыпчакского языка в условиях субордина-
тивного двуязычия его носителей в г. Каменце-Подольском ХVI–ХVII вв.”. 1975–
1988 – м. н. с., с. н. с. Інституту мовознавства АН УРСР і одночасно викладав у 
Київському університеті (1978–1981, 1984–1985). 1987 р. в Інституті мовознав-
ства АН СРСР захистив дисертацію на вчений ступінь доктора філологічних наук 
“О структурном развитии тюркских языков в иноязычном окружении (на материа-
лах урумского и армяно-кыпчакского языков)”. У 1988–1989 рр. на замовлення 
Міносвіти УРСР підготував 4 навчальні посібники з кримськотатарської мови та, 
разом з Ш. А. Асановим та С. М. Усеїновим, кримськотатарсько-російський слов-
ник, чим було покладено початок відродженню кримськотатарського мовознавства 
на рідній землі.

З 1988 р. живе і працює в Казахстані: 1988–1992 був зав. відділом російської 
мови і соціолінгвістики (взаємодія мов), докладав зусиль до розвитку казахського 
мовознавства, брав активну участь у громадському житті української діаспори, де-
путат Верховної Ради 13 скликання Республіки Казахстан (1994–1995). З 2000 р. 
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директор заснованого ним Центру євразійських досліджень “Дешт-і Кипчак”, у 
якому веде плідну дослідницьку роботу в галузі кипчакознавства та урумістики. 
З 2001 р. – головний н. с. Казахської державної юридичної академії, Інституту істо-
рії та етнології НАН РК та Міжнародного центру кипчакознавства при Казах. держ. 
юридичній академії, перетвореного у 2003 р. в Міжнародний інститут кипчакознав-
ства Казахського гуманітарно-юридичного університету.

Основні праці: Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI–
ХVII вв. – Киeв: НД, 1975; Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. – 
Алма-Ата: Наука, 1987; Тюркские языки на Украине. – Киев: НД, 1988; Вірмено-
кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог. – К.: Українознавство, 1993; 
Уруми Надазов’я. Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, приказки, писемні 
пам’ятки. – Алмати: УКЦ, 1999; Урумський словник. – Алмати: Баур, 2000. Капі-
тальною працею є його публікація в трьох томах “Кипчацька письмова спадщина” 
(всього більше 3000 стор.): Кыпчакское письменное наследие. Том I. Каталог и 
тексты памятников армянским письмом. – Алматы: Дешт-и Кыпчак, 2002; Том II. 
Памятники духовной культуры караимов, куманов-половцев и армяно-кыпчаков. – 
Алматы: Баур, 2007, а останній (третій) том – це великий “Кипчацький словник” 
(1802 с.).

Також підготував і видав збірки джерел “История Казахстана в произведениях 
античных авторов”, “Великая Степь в произведениях античных и византийских ав-
торов”. Разом з Е. Хуршудяном у 2001 р. видав історичну пам’ятку “Armenian-
Qypchaq Psalter written by Deacon Lussig from Lviv / Армяно-кыпчакская Псалтырь. 
Написана диаконом Лусигом из Львова, 1575/1580 гг.”, у 2003 р. уклав (разом з 
Г. Сапаргалієвим) “Торе битиги: Армяно-кипчакский судебник”, обидві публікації 
видані в Алмати, та ін. 

Його праця знайшла заслужене визнання. Він – відмінник освіти УРСР (1988), 
заслужений журналіст України (1997), нагороджений медаллю А. С. Макаренка 
(1989), Почесним знаком Турецького лінгвістичного товариства. Є лауреатом Пре-
зидентської премії миру і духовної злагоди (1997, Республіка Казахстан), вищої не-
залежної премії “Платиновий Тарлан” (2003) в номінації “Освіта”. 

Ю. М. Кочубей
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