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ВОЙНА, развязанная Германией, резко 
изменила жизнь творческой интелли-

генции, заставила задуматься над проис-
ходящим, искать причины жестокости нра-
вов в глубине истории. «Мировая война и 
последовавшие за ней события, – писал 
В. Бузескул, – не могли не отозваться не-
благоприятно на ходе научной работы. Со-
кратились ее размеры, уменьшился размах, 
замедлился несколько ее темп»1. В письме 
В. Иконникову Владислав Петрович де-
лился своими сложностями, возникшими 
в этот период: «…война, мировые события 
поглощают внимание, волнуют. Теперь не 
до Греции мне: с трудом заканчиваю пе-
чатание третьего издания моего полного 
“Введения в историю Греции”, как перво-
го тома “Лекций по истории Греции”. До 
войны работа спорилась и печатание шло 
довольно быстро…»2

Но не только это волновало Владислава 
Петровича. Его труды военного лихолетья 
и последующего времени, посвященные во-
просам истории Германии, открывают но-
вые грани ученого в исторических исследо-
ваниях: историк своего времени, он пытал-
ся ответить на многие вопросы, связанные с 
причиной возникновения войны, неожидан-
но открывшей те черты современной Герма-
нии, о которых он не имел даже представ-
ления. Особенно его поразила современная 
идеология этой страны, и ученый стремился 
объяснить ее происхождение с историче-
ской точки зрения. Он понимал, что причи-
ны мировой катастрофы крайне сложны, и 
как бы ни были виновны Вильгельм и его 
соратники, но германская идеология сыгра-
ла большую роль в этой катастрофе.

Как историк, В. Бузескул предпола-
гал, что современная германская идеоло-
гия возникла гораздо раньше Бисмарка и 
Трейчке – в первой половине ХІХ в., но за-
родыши ее ученый находил в XVIII в.

В. Бузескул начал изучать историогра-
фию Германии еще в 80-х годах ХІХ в. 

Теперь же, в военное лихолетье, ученого 
интересовала не только новая историче-
ская литература Германии, но он поста-
вил перед собой также цель найти корни 
происхождения германской идеологии 
«бронированного кулака» в более ранней 
историографии.

Владислав Петрович вновь обращается 
к трудам историков Германии, и проис-
ходящие события, по словам ученого, «на 
многое открыли глаза». В том же письме 
профессору В. Иконникову он сообщал: 
«Я в истекшем семестре (1914) читал 
курс: “Историческая наука в XIХ в.”. При-
шлось вновь пересматривать историков 
истекшего века, и многое, что прежде не 
бросалось в глаза, мимо чего проходил, 
теперь получило новое освещение и пред-
стало в ином виде. Те черты современной 
Германии, которые многим показались 
столь неожиданными, – признание силы 
как чего-то высшего, все решающего мо-
мента, культ ее, культ “бронированного 
кулака”, попрание права, презрение к сла-
бому, превознесение Германии и ее куль-
туры, пренебрежение к другим нациям 
как “вырождающимся” или “низшим ра-
сам” – все это, оказывается, проявлялось и 
раньше – раньше даже Бисмарка, в 1866 и 
1870 гг., – и особенно в области историче-
ской науки в Германии...»3

В свое время академик В. Бартольд пи-
сал, что среди областей Азиатской Тур-
ции Малая Азия представляла интерес не 
только для ориенталистов, но и для иссле-
дователей классического мира. Ученый 
упоминает специалиста по классической 
филологии, немецкого археолога Люд-
вига Росса, посетившего Малую Азию в 
1844 г. Впоследствии он издал подробное 
описание края в этнографическом и ар-
хеологическом отношении. В. Бартольд 
подчеркивает, что, кроме научных задач, 
путешествие Росса имело еще и другую 
цель: «доказать, что в Малой Азии нашли 

Л.В. Матвеева
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бы благодарное поприще для своей дея-
тельности представители германской про-
мышленности и другие эмигранты из Гер-
мании»4.

В. Бузескул, свидетель мировой войны, 
развязанной Германией, не мог пояснять 
происходящее простой эмиграцией «мир-
ных» немцев в те края. Исследуя вопросы 
современной Германии, развития немец-
кой исторической науки, ученый находил 
в деятельности Людвига Росса истоки пан-
германизма. «Мечты немцев не останавли-
вались… на берегах… нижнего Дуная, на 
Балканском полуострове: некоторым из 
них уже тогда грезилась Месопотамия и 
Малая Азия», – писал Владислав Петро-
вич. Историк отмечает, что еще в 1850 г. 
известный ученый, «мирный» археолог и 
знаток греческих надписей Людвиг Росс 
издал книгу под названием «Kleinasien und 
Deutschland. Reisebriefe und Aufsätze mit 
Bezugnahme auf die Möglichkeit Deutscher 
Niederlassungen in Kleinasien», в которой 
шла речь о возможности заселения Малой 
Азии немцами. Л. Росс заверял свое поко-
ление и потомков, что Малая Азия от Си-
нопа до Кипра предназначена немцам «и 
решение судеб исполнится!.. пришла оче-
редь немцам господствовать!»5

В 1915 году, в письме В. Бузескула про-
фессору В. Данилевичу, – та же тема: «Под 
влиянием переживаний мировой борьбы... 
мой интерес от Греции направился к совре-
менной Германии... Я вновь пересмотрел 
немецких историков и пришел к убежде-
нию, что та идеология германцев... уже дав-
но проявлялась у них еще до Бисмарка»6.

В ноябре 1914 года Владислав Петро-
вич выступил с докладом в Историко-
филологическом обществе и в 1915 году 
опубликовал в журнале «Русская мысль» 
статью под названием «Современная Гер-
мания и немецкая историческая наука в 
XIХ в.»7. Позже, в 1923 г., появилась пуб-
ликация «Из истории пангерманизма и 
стремлений немцев на Восток»8, в которой 
автор дает более углубленный анализ про-
исхождения германской идеологии «крови 
и железа», рассматривая ее как результат 
предшествующего развития.

В упомянутом выступлении Владислав 
Петрович говорил: «Я не имею в виду да-
вать общую, всестороннюю характеристику 
немецкой исторической науки XIХ столе-

тия, – я желал лишь способствовать объяс-
нению теперешней германской идеологии, 
так поразившей многих, и касаюсь только 
тех сторон и направлений немецкой исто-
риографии, которые имеют отношение к 
современным явлениям мировой борьбы»9. 
Это выступление и названная статья были 
первыми его работами, где ученый касал-
ся происхождения современной идеологии 
Германии, породившей те черты, которые 
поразили весь мир. В. Бузескул писал об 
этом так: «...Воочию мы увидели черты 
современной Германии, которые многим 
показались совершенно неожиданными: 
признание грубой силы, как чего-то высше-
го, как все решающего момента, ее культ, 
культ “бронированного кулака”, открытое 
до цинизма попирание права, презрение к 
слабому, самообожание, непомерное прево-
знесение Германии и ее культуры, ради 
торжества которой дозволяется истребить 
остальные, чудовищную гордыню, прене-
брежительное отношение к другим нациям, 
как “вырождающимся” или как “варварам”, 
как низшим расам, национализм и патрио-
тизм, принявшие искаженные, уродливые 
формы. Со всех сторон раздаются изумлен-
ные голоса: неужели это Германия Гёте, 
Шиллера, Гердера, с его Humanität’ом, как 
целью исторического процесса? Что ста-
лось с добрыми немцами, сентиментальны-
ми и мечтательными?..»10

В «Приложении» к названной статье 
В. Бузескул отмечал, что воззрения вели-
ких немецких писателей XVIII в. представ-
ляют собой яркий контраст новейшей гер-
манской идеологии. В этой связи ученый 
упоминает Гёте, которому принадлежат 
прекрасные слова: «Чистая человечность 
искупает все человеческие недостатки». 
Владислав Петрович приводит отдельные 
строки из поэтического произведения ве-
ликого Гёте:

Будь проклят тот, кого, как вал,
Гордыни буйство одолеет,
Кто, немцем будучи, затеет,
Что корсиканец затевал!
И вспомнит он, поздней иль ране,
Мои слова – поверит им;
Он обратит весь труд страданий
Во зло себе и всем своим11.
Здесь очень ясно звучит идея всемир-

ной человечности, предупреждение о не-
минуемой гибели от «буйства гордыни».
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К человечности призывал и Шиллер: 
«Немцы! Не стремитесь образовать на-
цию, довольствуйтесь быть людьми!»

Однако следует сказать, что политиче-
ское раздробление Германии не помешало 
ей достичь высших ступеней культуры, 
что составляло «абсолютное благо».

В. Бузескула привлекала и философия 
Канта, мечтавшего о вечном мире, о 
международном союзе, где даже неболь-
шие государства могли бы рассчитывать 
на безопасность. В эпоху революционных 
войн он отразил свои мечты в «философ-
ском проекте» о вечном мире – «Zum ew-
igen Frieden. Ein philosophischer Entwurf» 
(1795 г.). Кант выдвигал идею человече-
ства, общечеловеческие идеалы, ибо, по 
его мнению, пока государства будут рас-
трачивать свои силы на насильственные 
завоевательные цели и тем самым задер-
живать внутреннее развитие страны, до 
тех пор нельзя ждать улучшения цивили-
зации и высокой морали.

В 50-х – 60-х годах XIХ в. о чертах 
новейшей идеологии Германии писал 
А.И. Герцен. Он с тревогой наблюдал и 
выступал против возвышения немецко-
го элемента в Европе, видя в последнем 
угрозу всему лучшему, что выработала ци-
вилизация.

Среди отечественных публицистов 
Владислав Петрович выделяет Н.К. Ми-
хайловского, писавшего в начале 1871 года 
по поводу франко-прусской войны и новой 
империи – Германии следующее: «Небы-
валая война потрясает Европу; из архив-
ной пыли выкапывается германская им-
ператорская корона; почтенные немецкие 
ученые дуреют; Европа превращается в 
ежа со стальными щетинами...»12

Известный славист В.И. Ламанский, 
выступая в Императорском географиче-
ском обществе, предостерегал, что Прус-
сия будет действовать наступательно и 
направлять внимание преимущественно 
на восток... В предисловии к своей книге 
«Об историческом изучении греко-славян-
ского мира в Европе» (1871) В. Ламанский 
предвидит возможность близкой наступа-
тельной войны Германской империи с Рос-
сией. В 1892 году он писал: «Все лучшие 
наши намерения и старания о внутреннем 
развитии России могут быть неожиданно 
прерваны; все ее существование может 

подвергнуться страшным испытания и 
ударам. Нет никакого сомнения, сама Рос-
сия этого внешнего бедствия, войны с ее 
ужасами, никогда не вызовет...»13

Оценивая книгу Ламанского, Владис-
лав Петрович подчеркивал, что в ней соб-
ран богатый, весьма любопытный и по-
учительный материал касательно презри-
тельного отношения отдельных немецких 
ученых к славянам, представляющим, по 
их мнению, низшую расу, «самою приро-
дою, волею Провидения предназначенную 
для подчинения немцам»14.

В. Бузескул обращался к произведени-
ям разных ученых, и с его подачи посте-
пенно вырисовывалась картина отношения 
передовых деятелей науки к последствиям 
побед Германии 1870 года и, естественно, 
выводы по многим вопросам возникнове-
ния ее новой идеологии. Владислав Петро-
вич называет интересный труд итальянца 
Франки – «Падение церковного государ-
ства и восстановление германской импе-
рии». В определении автора возникнове-
ние последней является самым дерзким и 
наглым отрицанием всех моральных и со-
циальных начал. Франки считал Герман-
скую империю «детищем войны», рожден-
ным яростью войска, опьяненного своей 
силой и удачей, не признававшего другого 
закона, кроме жажды мести, вымогатель-
ства, хищений, грабежей, убийства.

Право силы автор называл «варвар-
ством», а основание империи, по его мне-
нию, являлось величайшим бедствием 
для Германии и Европы, культуры и циви-
лизации. Франки писал, что «империя 
будет для Германии началом ее развраще-
ния, ибо от идеала науки она отвращает 
ее к идеалу силы, т.е. варварства». Гер-
цен еще в 1868 г. говорил по поводу по-
бед Пруссии как о «приближении ученых 
варваров».

Итальянский ученый считал, что Герма-
нии не стоит так восхищаться империей, 
видеть в ней гарантию своей безопасности, 
потому что с ее основанием наступит конец 
мира в стране. «Отныне и впредь, – утверж-
дал автор, – в мире будет царить пушка и 
целью жизни станет искусство умножать и 
совершенствовать орудия смерти»15.

В. Бузескул стремился показать, что 
современная идеология складывалась в 
процессе развития Германии, в течение 
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многих лет, и ясно и рельефно проявлялась 
в исторической науке. Он писал, что заро-
дыши ее видит в XVIII веке, веке космопо-
литизма в Германии, когда на первом месте 
стояли индивидуализм, личность, челове-
чество и человечность, «гуманитет». Уче-
ный изучает работы немецких философов 
этого времени, пытаясь объяснить предпо-
сылки перехода от космополитизма к край-
нему национализму, и находит, что «в бы-
лом космополитизме немцев открываются 
черты, связывающие его с последующей 
идеологией: “гуманитет”, весь мир, как 
отечество, и пангерманизм примиряются. 
Уже тогда, при всем индифферентизме к 
политическому единству и мощи Герма-
нии, проявляется высокое мнение о немец-
ком народе, как квинт эссенции человече-
ства, о его великой исторической миссии, 
о его провиденциальном назначении»16. 
Немецкий философ Иоганн Готфрид Гер-
дер (1744–1803) с увлечением говорил о 
немецком языке как выражении народной 
души, считал, что немецкая нация должна 
стать «воспитательницей мира». Миссия 
Германии – цивилизовать, быть руководи-
тельницей христианской Европы на пути к 
прогрессу, что делает нацию привилегиро-
ванной. «Так космополитизм, – по мнению 
В. Бузескула, – соединяется с националь-
ным чувством: немецкий идеал сливается 
с идеалом человечества»17.

Переломный момент в общественной 
психологии В. Бузескул видит в эпохе 
наполеоновских войн, считая, что «пере-
живания, выпавшие на долю немецкого 
народа в начале XIХ века, наступившие 
годы испытаний, разгром Пруссии долж-
ны были оказать и свое влияние. В дни 
позора, гнета и унижения Германия осо-
знала, что как культурная нация она без 
политической независимости и единства 
не может существовать»18.

В эти годы, как подчеркивал В. Бузе-
скул, идеалом, дорогой мечтой представи-
телей науки современного поколения яви-
лась политически объединенная, сильная 
и свободная, с конституционными учреж-
дениями Германия. Здесь следует отме-
тить, что большую роль в этом сыграла 
древняя история. Именно тогда пробужда-
ется интерес к изучению родной старины, 
к изданию ее памятников: чтобы показать 
величие ушедших поколений, их высокий 

разум и культуру. В. Бузескул упомина-
ет «государственного деятеля и патриота 
Людвига Штейна, выступившего иници-
атором издания «Monumenta Germaniae», 
цель которого состояла в том, чтобы «ожи-
вить вкус к немецкой истории, облегчить 
ее основательное изучение и этим спо-
собствовать любви к общему отечеству и 
памяти великих предков». В апреле 1925 г. 
исполнилось сто лет с момента издания 
«Monumenta Germaniae». В связи с юби-
леем В. Бузескул выступил с докладом в 
отделении историко-филологических наук 
Академии наук СССР19, в котором он кос-
нулся истории возникновения издания, 
подчеркивая, что «Мысль об издании па-
мятников средневековой истории Герма-
нии, об основании Общества с этой целью 
в начале ХІХ в., можно сказать, носилась в 
воздухе. Ее высказывали в 1805 г. Иоганн 
Мюллер, в 1814 – Ф.К. Савиньи, подоб-
ное издание проектировала Берлинская 
академия наук. В 1819 г. во Франкфурте-
на-Майне было основано «Общество для 
изучения древнейшей немецкой истории», 
девиз которого – «Sanctus amor patriae dat 
animum»20. Общество ставило своей зада-
чей издание источников по истории средне-
вековой Германии.

Следует сказать, что пробуждение ин-
тереса к немецкой истории было вызвано 
стремлением ученых способствовать воз-
рождению любви к отечеству и памяти 
великих предков. То была пора подъема 
патриотизма и национального сознания 
немцев.

Вместе со всем положительным, что 
рождала древняя история, дальнейшее глу-
бокое изучение исторической литературы 
Германии все больше разочаровывало Вла-
дислава Петровича. Ученый встретил здесь 
то, против чего всегда выступал в своих 
трудах, – соединение «истории и полити-
ки», ведущее к крайней субъективности и 
тенденциозности. Как о примере перелома, 
наступившего в общественной психоло-
гии, ученый упоминает о И.Г. Фихте. Если 
в 1804–1805 гг. он еще чистый космополит 
и для него человечество – высший иде-
ал, то через два года, в момент крушения 
Пруссии, Фихте – уже пламенный патриот. 
Он пишет свои «Речи к немецкому народу» 
(1808), проповедуя немецкий национализм 
и немецкое воспитание, превозносит не-
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мецкую нацию как соль земли, заявляет, 
что только немец может спасти культуру 
человечества. «А когда Фихте, имея в виду 
Наполеона и его образ действий, говорит 
о приемах завоевателя и последствиях 
стремления к универсальной монархии, – о 
всепоглощающей жажде грабежа, об опу-
стошении цветущих стран, о стремлении 
извлечь во что бы то ни стало лишь вы-
годы из общего бедствия, о приучении к 
варварской дикости, к систематическому, 
холодному и расчетливому грабежу… – 
писал В. Бузескул, – когда Фихте все это 
говорит, то кажется, будто он изображает 
психологию и действия современных нам 
германцев»21. Владислав Петрович в этих 
действиях видел одну только «животную 
дикость и бесстыдство».

Проявление пангерманизма ученый на-
ходил также в проектах захвата немцами 
придунайских стран, Балканского полу-
острова и вообще Востока, появившихся 
еще до Бисмарка и до Вильгельма II, когда 
Германия не была объединена и была срав-
нительно слабой. В политической литера-
туре Германии упорно развивались планы 
германизации Востока. Посредством Ав-
стрии предполагалось германизировать 
славянский и мадьяро-румынский юго-
восток, Болгария должна была принадле-
жать только немцам. Исторической необ-
ходимостью на то время считалось побе-
доносное движение германской стихии на 
славянский восток. Пангерманизм четко 
выступал в проектах брата фельдмаршала 
Дитриха ф. Бюлова (1757–1807) – автора 
сочинения о новой системе войны «Geist 
des neuen Kriegssystems», – в которых, как 
отмечал В. Бузескул, он пытался основать 
новую науку – «политическую страте-
гию». «Уже он говорил о “базе” и “опе-
рационной линии”, перерезать которую у 
неприятеля – главный секрет победы, до-
казывал, что не должно быть иных войн, 
кроме наступательных, что в современной 
войне решающим моментом является пре-
восходство сил и судьба будущих сраже-
ний зависит от огня орудий; численность 
и масса более, чем храбрость и талант, 
отныне обеспечивают победу, причем под 
массой Д. ф. Бюлов разумел не только ко-
личество людей, но и провианта, одежды, 
оружия, пушек. Отсюда следствие: малые 
государства будут поглощены большими; 

великие державы некогда поделят между 
собой Европу»22.

Дитрих ф. Бюлов высказывал мысль, 
что Дания и Польша должны принадле-
жать Пруссии, а Южная Германия и вся 
долина Дуная – Австрии. Согласно этим 
проектам значительно расширялась терри-
тория Германии.

Единства народа и государства требо-
вал Эрнст Мориц Арндт (1769–1860) – ис-
торик, философ, поэт и публицист. В 
1803 г. он выступал за объединение Прус-
сии и Австрии, со временем Арндт гово-
рит о Германии во главе с императором. 
Он – идеолог освободительной войны 
против Наполеона, хотя с узконационали-
стической тенденцией. Причину неудач 
Германии он видел «в отсутствии нацио-
нального единства». В. Бузескул писал, 
что, «взывая к великому военному гению», 
Арндт выступает против космополитизма, 
утверждая, что нет великих людей без ве-
ликого народа, нет великого народа без пат-
риотизма. В 1812 г. Арндт издает «Крат-
кий катехизис для немецкого солдата» со 
своими патриотическими песнями.

В своих произведениях Арндт говорит 
о стратегических границах Германии, ко-
торая «должна иметь место под солнцем», 
выход к морю, как великая держава, а ма-
лые государства должны исчезнуть, «ибо 
географически им не дано существовать».

В. Бузескул подчеркивает, что Арндт 
выступал против господства силы, упре-
кая Францию и Англию в злоупотребле-
нии этим, но для поверженной Германии 
он требует величия, присоединения малых 
государств, дабы вернуть своей стране го-
сподствующее положение. Весь мир, по 
мнению философа, должен быть открыт для 
немецкой колонизации, особенно Восток. 
Владислав Петрович, используя различ-
ные выступления Арндта, писал о думах и 
мыслях немецкого философа и изложил все 
таким образом: пусть Европа вспомнит об 
этих странах, которые были колыбелью ее 
культуры; надо, чтобы европейский поток 
направлялся не на Запад, а в Азию и Афри-
ку, «дабы омолодить христианством и чело-
вечностью эти племена, которые вследствие 
грубого варварства потеряны для труда и 
культуры. А они населяют чудные страны – 
Варварийские владения, Египет, Сирию, 
Малую Азию и Грецию, всю окаймленную 
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очаровательными островами». В. Бузескул 
акцентирует внимание на том, что Арндт 
представлял себе это движение на Восток 
как крестовый поход, за которым следуют 
немцы-колонисты.

Необходимо отметить, что в 1812 г. 
Арндт восхвалял Россию, жил в Петер-
бурге и свой «Катехизис» писал там. В 
1813 г. он вернулся в Германию. В начале 
40-х годов резко поменял свои взгляды. 
В. Бузескул писал, что немецкий фило-
соф на старости лет был настроен крайне 
враждебно к России. Не останавливаясь 
на его многочисленных выступлениях 
против русских, приведу заключительную 
фразу Владислава Петровича об Арндте: 
«В глазах Арндта немцы – избранный на-
род, стоящий выше других, прежде всего 
в интеллектуальной сфере… Учения Бабе-
фов, С. Симонов, Фурье – это не немецкая 
философия, а скорее род чумы… Немец, 
воинственный, предприимчивый и энер-
гичный, создан для участия в мировом 
господстве и прежде всего – для устано-
вления у себя сильного национального 
единства. Уже Арндт говорил о выродив-
шихся романских народах»23. Таким обра-
зом, по мнению Арндта, весь мир должен 
быть открыт для немецкой колонизации и 
господства.

Подобные идеи Бузескул находит и у 
Яна (1778–1850), ярого тевтониста начала 
XIХ ст., пропагандировавшего избранность, 
предопределенность немцев. Он считал, что 
история Германии – история величайшего из 
населявших тогда Европу народа.

В 1809 г. Ян писал: «Если существует 
философия истории, если прошедшее не 
есть игра слепого случая, но моральным 
миром, как и миром физическим, правит 
мудрая сила по вечным и неизменным за-
конам, то погруженная в траур Германия 
может утешиться: за нашей бесславной 
эпохой… последуют годы более блестя-
щие. Должно придти и придет время, ког-
да Германия будет объединена под властью 
могущественного императора. Ее центр, 
ее столица Тевтона должна находиться на 
Эльбе, почти на полпути между Женевой 
и Мемелем, между Триестом или Фиуме 
и Копенгагеном, между Дюнкирхеном и 
Сандомиром»24.

Владислав Петрович упоминал извест-
ного немецкого экономиста Фридриха Ли-

ста (1789–1846), шедшего в одной упряж-
ке с предыдущими личностями со своей 
идеей роли нации в экономической жизни: 
экономическое развитие должно опираться 
на политическую мощь, и Германия долж-
на стать сильной нацией. В 1842 г. он из-
дал брошюру о колонизации Востока, ему 
первому принадлежит мысль о Багдадской 
железной дороге. Особенно остро он отзы-
вался о русских. Вспоминая об этом, В. Бу-
зескул писал, передавая мысли и думы 
Листа о России: «Держава, соединявшая в 
одну нацию такую компактную массу вар-
варских орд, – чисто военная и не опира-
ется ни на какую прочную базу. Созданная 
штыком, поддерживаемая, увеличиваемая 
и упрочиваемая штыком, только посред-
ством штыка она и имеет будущее в руках. 
Стоит ей хотя немного удалиться от этого 
своего жизненного принципа, и она погиб-
нет. Лист сравнивает Россию с хищным 
зверем. Победа, завоевание – естественная 
необходимость для России, как для диких 
зверей охота на более слабых и беззащит-
ных животных… Что Россия, благодаря 
странной игре природы, одарена человече-
ским разумом, это не изменяет ее зверско-
го характера, а только делает ее еще более 
страшной. Ее культура – чисто фальшивая. 
Россия – военная колония…»25

Как уже упоминалось, в 50-х – 60-х 
годах ХІХ в. в немецкой политической 
литературе упорно развивались планы 
германизации Востока. Австрии указыва-
лась высокая миссия – «германизовать и 
цивилизовать славянский и мадьяро-ру-
мынский юго-восток». Болгария виделась 
немецкой колонией. Ссылаясь на книгу 
Геффтера – сочинение о мировой борь-
бе немцев и славян (1847), – В. Бузескул 
писал, что победоносное шествие и заво-
евательное движение германской стихии 
на славянский восток уже тогда выстав-
лялось как историческая необходимость. 
Геффтер провозглашал, что избранный Бо-
гом народ должен выполнять свое предна-
значение – беспрепятственно повелевать 
истощенным и отжившим романским юго-
западом, господствовать и хозяйничать на 
славянском востоке.

Не исчерпав означенной темы из исто-
рии пангерманизма и немецкого Drang 
nach Osten и ограничиваясь отдельными 
примерами, В. Бузескул подчеркивал, что 



Східний світ №4 2007 11

Л.В. Матвеева

из всего изложенного можно сделать сле-
дующее заключение: широкие и смелые 
планы движения на Восток создавались 
не только перед мировой войной, но зна-
чительно раньше, еще во времена, когда 
Германия сама не была объединена и не 
достигла своего последующего величия.

В. Бузескул еще в июле 1913 года пред-
рекал «разные сюрпризы» от Австрии. 
В письме профессору В. Иконникову он 
писал: «Теперь особенно тяжело… в Ав-
стрии, когда можно ждать разных сюр-
призов и переживать Балканские события, 
аналогии которым, кажется, не найти во 
всемирной истории! Глубокий пессимизм 
вызывают эти события и заставляют разо-
чаровываться в человеке»26.

Подчеркивая величайшее значение 
исторической истины в изучении прошло-
го, В. Бузескул писал: «Легко представить 
себе, что следовало ожидать в будущем. 
При свете прошлого понятны события не-
давно пережитого времени и настоящего. 
Австрийский ультиматум Сербии в 1914 г., 
удививший мир содержанием и формой, 
союз Германии с Турцией и Болгарией 
во время мировой войны, самый Брест-
ский договор с его гражданами… – все это 
только последние звенья в длинной цепи 
фактов, одно из проявлений того пангер-
манизма и немецкого стремления на Вос-
ток, начало которому надо искать в более 
далеком прошлом»27.

В. Бузескул обращается к трудам зна-
менитого немецкого профессора Леополь-
да Ранке, представителя историко-крити-
ческого направления, методику исследо-
ваний которого изучал и во многом вос-
принял Владислав Петрович. Но теперь, в 
условиях военного времени, В. Бузескула 
интересовала позиция Л. Ранке касательно 
войны, его роль в развитии идеи объеди-
нения Германии посредством силы. И в 
этом случае ученый выступал весьма кри-
тически, высказывая свое мнение о трудах 
Л. Ранке, особенно его «записках», предна-
значенных для Фридриха-Вильгельма IV, 
где автор дает свое видение политического 
положения Пруссии в 1848–1851 гг.28

На то время рухнули надежды немец-
ких патриотов и либералов на попытку 
объединить Германию мирным путем, к 
чему стремился франкфуртский парла-
мент. Все это оставило глубокий след, 

вследствие чего возникла идея объеди-
нения посредством силы. В замечаниях 
немецкого ученого В. Бузескул находил 
большое сочувствие военной монархии, 
милитаризму, силе, армии. Владислав Пе-
трович называет Ранке «строгим монархи-
стом и консерватором», ждавшим объеди-
нения Германии (1848) «не от парламент-
ских дебатов», а от Пруссии, от монархии, 
и главное – от армии. «Он верит в миссию 
Пруссии, – писал В. Бузескул, – Пруссия 
не должна отступать пред своей задачей. 
Король прусский – господин положения, 
потому что имеет армию. Ранке доволен, 
что в прусском государственном строе по-
сле 1848 года хотя и содержится кое-что, 
напоминающее революционный исходный 
пункт, спасены все-таки принципы монар-
хии и военного государства…»

«Армия прусская – это дерево из старо-
го корня, некогда покрученное бурями и 
лишенное ветвей, но затем снова вырос-
шее могучим и роскошным», – писал Ран-
ке в своей записке29.

Ницше называл Ранке «адвокатом права 
сильнейшего», Бисмарк видел в нем своего 
союзника. Книги ученого всегда привлека-
ли его своей приверженностью «силе».

Верным учеником Ранке был Виль-
гельм Гизебрехт, издавший в середине  
50-х годов XIХ в. свой труд «История вре-
мени немецких императоров». Его внима-
ние привлекала эпоха блеска и могуще-
ства Германии. Владислав Петрович при-
водит слова из главного труда Гизебрехта, 
где он писал, что это была эпоха, «когда 
воля, слово и меч немецких императоров 
решали судьбу запада», «когда существо-
вала в действительности единая, великая, 
могущественная Германия». Далекое сред-
невековье напоминало о себе величавыми 
соборами, крепкими стенами старинных 
городов, несмотря на поросшие мхом раз-
валины… В этих высказываниях немецко-
го профессора проявлялись политические 
и патриотические мотивы. По определе-
нию В. Бузескула, В. Гизебрехт – это бард 
«Священной римской империи немецкой 
нации». Владислав Петрович подчерки-
вает: «С пафосом, высокопарным языком 
описываются немецкие победы; в особен-
ности с явным удовольствием и каким-то 
умилением говорит Гизебрехт об истреби-
тельных войнах немцев против славян»30.
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Известным историком Германии 40-х – 
70-х годов XIХ в., большим немецким па-
триотом был Теодор Моммзен (1817–1903). 
В. Бузескул называет Моммзена пруссо-
филом, ярым поклонником силы. Его зна-
менитое произведение «Римская история» 
раскрывает позицию ученого касательно 
войны как таковой. Он – на стороне победи-
теля и беспощаден к побежденным: «Горе 
побежденным!» Владислав Петрович под-
черкивает, что это положение красной ни-
тью проходит через его труды. У Моммзена 
действует исторический закон: политиче-
ски незрелые народы поглощаются более 
развитыми народами. Для великого воз-
рождения культуры требуется уничтожение 
племен, менее способных к ней или «менее 
развитых, нациями вышестоящими». Вой-
на, по Моммзену, – «великая машина, ко-
торая вырабатывает прогресс». Напомним, 
что великий Аристотель в древности гово-
рил, что целью войны является мир.

В. Бузескул приводит слова Моммзе-
на, который утверждал, что история – это 
страшный суд, суд над народами, и успех 
здесь – единственный критерий… История 
в своем могучем вихре безжалостно лома-
ет и сокрушает нации, которые не имеют 
прочности и гибкости стали.

Историк критически воспринимал кон-
цепцию Моммзена, не допускавшего иной 
точки зрения, «признающей существова-
ние, пользу и целесообразность многооб-
разия в природе, в силу которого каждый 
народ имеет право сохранить свой лик, 
свою культуру…»31 Владислав Петрович 
вновь обращается к трудам французского 
историка Огюстена Тьерри, представляв-
шего резкий контраст Моммзену. «Вводить 
в историю философское презрение, – за-
мечал О. Тьерри, – ко всему, что удаляется 
от однообразия настоящей цивилизации, 
и смотреть как на единственно достой-
ных почетного упоминания на народы, с 
именем которых ход событий связал идею 
и судьбу этой цивилизации, – это значит 
фальсифицировать историю»32.

Философия истории Моммзена, по 
определению французских историков, от-
лично подходила к народу, «который дол-
жен был пустить в ход одну за другой три 
войны», чтобы преобладать во всем мире.

Свое отношение к славянам Моммзен 
выразил в письме к австрийским немцам 

в 1897 г.: он открыто призывал немцев не 
стесняться по отношению к чехам, быть 
жестокими к ним, ибо «чешская башка 
разумных доводов не принимает, но для 
ударов и она доступна!» «Так выражался 
великий Моммзен, – подчеркивает В. Бу-
зескул, – когда дело шло о славянах»33.

По-видимому, профессор Моммзен, как 
и многие другие ученые, был подвержен 
влиянию гегелевской философии. В сво-
ей «Философии истории» (1837 г.) Гегель 
считал излишним говорить о славянах по 
той причине, что они составляют нечто 
среднее между европейским и азиатским 
духом и потому их влияние на постоянное 
развитие духа «не было достаточно дея-
тельно и важно».

Известно, что Моммзен был великим 
ученым, самым известным специалистом 
римской истории, учителем многих по-
колений, и не только немцев, но и славян, 
однако «из песни слов не выкинешь», как 
говорят мудрецы, а нам нужна историче-
ская правда… История – свидетель про-
шлого, свет истины, живая память, учи-
тель жизни, вестник старины, – утверждал 
Цицерон.

В. Бузескул обращается к трудам вы-
дающегося ученого Эдуарда Мейера, 
профессора Берлинского университета, 
специалиста по древней истории, автора 
капитальной «Geschichte des Altertums». 
Владислава Петровича интересовала по-
зиция Мейера касательно войны, и он на-
писал статью под названием «Немецкий 
историк Эдуард Мейер о нынешней вой-
не»34. Уместно остановиться несколько 
подробнее на этой статье, тем более что 
Владислав Петрович подчеркивал: «По-
учительно ознакомиться с его взглядами: 
они очень характерны для немецкого исто-
рика. Это – одно из ярких проявлений гер-
манской идеологии»35.

В молодые годы Э. Мейер, уроженец 
Гамбурга, особенно увлекался Англией, 
как соседней страной. Прекрасно владел 
английским языком, одно время был до-
машним учителем в семье английского 
генерального консула в Константинополе. 
В. Бузескул вспоминал, что на конгрес-
се историков в Берлине в 1908 г. Э. Ме-
йер говорил «немало комплиментов по 
адресу английских ученых». Но време-
на менялись… В 1915 г. Э. Мейер издал 
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книгу об Англии, ее государственном и 
политическом развитии и о войне против 
Германии.

В. Бузескул отмечает, что Э. Мейер 
был в числе тех, кто подписал знаменитое 
«воззвание», которое оправдывало способ 
ведения войны Германией. Борьба против 
германского милитаризма здесь называ-
лась борьбой против немецкой культуры, 
ибо этот милитаризм считался лучшим 
«охранителем» последней.

В центре внимания статьи В. Бузе-
скула – книга об Англии. В предисло-
вии Э. Мейер датирует появление книги 
весьма характерно. Владислав Петрович 
приводит цитату из этого предисловия: 
«18 февраля 1915 г., в день открытия вой-
ны посредством подводных лодок против 
Англии»36.

Бузескул делает глубокий вывод из 
одной этой фразы, которая характеризу-
ет всю германскую «милитаризованную» 
профессуру: «Он (Э. Мейер) считает таким 
образом необходимым отметить этот день: 
он на стороне беспощадной подводной 
войны и ждет от нее самых благотворных 
последствий для Германии»37.

Далее, немецкий ученый призывает на-
род Германии признать, что Англия – смер-
тельный враг, с которым невозможно при-
мирение до тех пор, пока притязание этой 
страны на мировое господство не будет 
сломлено. Э. Мейер считал, что пришло 
время, когда Англия «будет принуждена 
примириться с новой системой государ-
ства, которая даст нам необходимое место 
на земле…»38

Мейер предвидит, что за этой войной 
последует целый ряд войн с Англией «до 
последнего окончательного решения», по 
мнению В. Бузескула – до получения Гер-
манией мирового господства. Он утверж-
дает, что во всех слоях населения Герма-
нии произошло осознание всего этого, 
исключая лишь некоторый круг лиц из 
академической среды, которые не поняли, 
что с началом войны мировое положение 
переменилось. Мейер считал, что подоб-
ные лица должны «коренным образом 
переучиться». «Здесь подымаются все еще 
голоса, – писал Мейер, – которые говорят 
в пользу политики примирения и уступок, 
против дальнейших приобретений и за 
возвращение на старый путь братства на-

ций; даже есть ученые, занимающие очень 
влиятельное положение, которые едва мо-
гут дождаться момента, когда они будут 
иметь возможность, растроганные, пасть 
в объятия коллег во вражеской стране и 
вызвать снова к жизни разорванные орга-
низации “интернациональной” науки»39. 
Своей книгой Мейер стремился способ-
ствовать уничтожению подобных явлений, 
«побороть» эти «голоса».

Немецкий ученый приветствовал слова 
императора: «Мы отучились от сентимен-
тальности». Мейер сам выступал очень рез-
ко против «нежной сентиментальности».

Далее В. Бузескул переходит к харак-
теристике различных разделов книги об 
Англии, где Э. Мейер нещадно критикует 
английское государство и его строй. Не 
стесняясь в выражениях, он описывает 
Англию как государство «с отсталыми, 
отжившими формами и понятиями». «В 
войне между Англией и Германией, – пи-
шет В. Бузескул, ссылаясь на книгу Мейе-
ра, – он видит, в сущности, борьбу отстав-
шей от исторического развития и готовой 
к гибели формы национальной и поли-
тической жизни против далеко ушедшей 
вперед, этически и политически бесконеч-
но выше стоящей, т.е. против германской 
государственной формы»40. «Отсталость» 
Англии видится во всем: в духовной жиз-
ни, воспитании, науке, искусстве, области 
социального законодательства, где «го-
сподствует капитализм, эгоизм и гуманная 
фразеология».

В. Бузескул подчеркивает, что Мейер 
все же нашел в себе силы признать как бы 
вскользь высокий патриотизм англичан, 
их призыв к национальному чувству. Он 
не отрицал сплоченность англичан перед 
лицом врага.

Как и большинство немцев, Мейер 
утверждал, что Германия ведет войну оборо-
нительную. «У него эта Германия изобра-
жается не с поднятым, грозящим брониро-
ванным кулаком, – писал Владислав Петро-
вич, – а кроткою, смирною, ни в чем непо-
винною овечкою: в течение сорока трех лет 
была она лучшим оплотом и защитницей 
мира, была и оставалась до конца миро-
любивой! Ее политику автор готов скорее 
упрекнуть в сентиментальности…»41

Э. Мейер утверждал, что миролю-
бие со стороны Германии искреннее, 
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распространялся о миролюбии канцлера 
Вильгельма ІІ, умалчивая о знаменитой, 
ставшей исторической, его фразе, что 
трактат о нейтралитете – лишь «клочок 
бумаги».

В. Бузескул, описывая все, что связа-
но с мыслями немецкого ученого о войне, 
оказался в затруднительном положении: 
он не мог окончательно сказать, «искренно 
ли верит Э. Мейер всему тому, что он пи-
шет об Англии и Германии, – невольный 
ли это самообман, ослепление со стороны 
такого крупного историка, или же лицеме-
рие?..» Владислав Петрович приходит к 
выводу, что книга германского ученого об 
Англии – «новый яркий пример того, как 
даже выдающийся историк, с широким 
кругозором, часто становится пристраст-
ным, наивным, узким и односторонним, 
когда говорит о современных злободнев-
ных событиях, так волнующих душу и 
возбуждающих страсти…»42

Э. Мейер задумывается и о времени 
после войны, утверждая, что мир станет 
иным. Вечного мира не будет, вместо него, 
по мнению Мейера, наступит ряд долгих 
кровавых войн. Германский ученый пред-
сказывал: «Эра мирного соперничества 
народов, интернациональности погребе-
на и не вернется. Усилятся национальные 
стремления, вооруженная борьба наро-
дов». Э. Мейер считал, что немцы про-
являли мало национализма и впредь они 
будут иметь в виду интересы только своей 
нации.

В тяжком раздумье Э. Мейер смотрит 
на будущее духовной жизни. Война, по его 
признанию, принесла неизмеримые поте-
ри в культурных ценностях.

В завершение своей статьи В. Бузе-
скул отвечает на «знаменательный для 
немецкого историка пессимизм»: «Кто же 
главный виновник таких роковых послед-
ствий, как не Германия, с ее непомерными 
притязаниями на мировую гегемонию, с ее 
милитаризмом, с ее культом силы и вой-
ны? И при виде тех мрачных перспектив, 
которые раскрываются пред умственным 
взором немецкого историка, казалось бы, 
естественнее и последовательнее всего с 
его стороны призвать соотечественников 
к тому, чтобы одуматься, сознать прежние 
заблуждения и раскаяться в них, пожа-
леть, что история Германии приняла та-

кое направление, разочароваться в благах 
милитаризма… Но Э. Мейер… защищает 
германский милитаризм…»

В. Бузескул упоминает прусскую исто-
рическую школу, старейшим представи-
телем которой был Иог. Густ. Дройзен, 
известный автор «Истории эллинизма». В 
последующих его трудах ярко и опреде-
ленно выражены политические воззрения 
Дройзена и его приверженность к Пруссии. 
Владислав Петрович вспоминал лекции 
Дройзена о «войнах за освобождение», от-
личавшиеся пылким патриотизмом. В. Бу-
зескул подчеркивал, что Дройзен в своих 
чтениях пытался выразить любовь к оте-
честву и веру в него. В «Истории прусской 
политики», которую Дройзен писал 30 лет, 
основными были такие идеи: возвышение 
Пруссии – спасение и залог величия Гер-
мании; распространяя свое могущество, 
Пруссия заботилась о единстве и могуще-
стве Германии.

Друг Дройзена Макс Дункер был среди 
тех немецких ученых, которые подверга-
ли решительному пересмотру историче-
ские сведения о лидере демократических 
Афин Перикле в 70-х – 80-х годах ХІХ в. 
Его «История древнего мира», открывав-
шая страницы далекого прошлого, напи-
санная «с пылом политика», характеризу-
ет его как страстного патриота, борца за 
единство Германии. Дункер был поклон-
ником побед и завоеваний, выше всего 
ценил внешнее могущество государства, 
преклонялся перед силой. В. Бузескул 
писал об этом ученом следующее: «Оче-
видно, на Дункере отразились плоды по-
литики “крови и железа”, то настроение, 
которое с такой силою овладело немец-
ким обществом после побед 1870 г. Во-
обще та идеология, черты которой прояв-
лялись уже и раньше, теперь, после 1866 
и 1890 г., пышно расцвела, в чаду и в упо-
ении от одержанных так легко громких 
побед»43.

Изучая труды историков Германии, 
В. Бузескул находил весьма колоритные 
личности и стремился показать их роль в 
развитии тех вопросов, которые неотъем-
лемы в формировании идеологии. Среди 
уже названных ученых был историк Ген-
рих фон Трейчке, которого Владислав Пе-
трович в своем описании назвал «стран-
ным человеком», «испытанным герольдом 
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величия и чести прусской империи не-
мецкой нации». Сын саксонского генера-
ла, уроженец Дрездена, он был потомком 
чехов-эмигрантов. Трейчке принадлежал 
к числу профессоров Берлинского универ-
ситета, мечтавших об объединении и мо-
гуществе Германии. Его поэтический та-
лант был известен в Германии, но, бросив 
поэзию, он стал политиком и историком, 
реакционером и крайним пруссофилом. 
По его мнению, немецкий вопрос – это 
вопрос не свободы, а силы. Владислав Пе-
трович видит в политике Трейчке ту же 
«зоологическую» теорию истории, что и у 
Моммзена.

Трейчке окончательно перешел на сто-
рону Пруссии, утверждая, что прусский 
образ мыслей составляет лучшее содер-
жание его жизни. По его мнению, лучшая 
проба могущества – война, являющаяся 
высшим проявлением человеческого духа. 
К другим народам Трейчке относится с 
презрением. Человеконенавистничество у 
него было сильно развито.

Владислав Петрович ознакомился с  
5-томным трудом Трейчке «Немецкая исто-
рия в ХІХ стол.» (1879–1895). Это – гимн в 
честь Пруссии. На это произведение нем-
цы смотрели как на свою национальную 
историю. Однако, справедливости ради, 
Владислав Петрович указывает, что были 
попытки протеста против подобной пар-
тийности и тенденциозности в историче-
ской науке. Старый друг Трейчке страс-
бургский профессор Баумгартен, автор 
«Истории Испании в ХІХ в.», выступил 
против прусской политики, замечая, что 
Трейчке пишет как партийный человек, 
как публицист, а не как историк.

Баумгартен заявлял, что Трейчке прене-
брегает здравыми историческими метода-
ми, перед которыми раньше все преклоня-
лись. Своими субъективными суждениями 
последний резко искажал объективные 
факты. В. Бузескул приводит слова Баум-
гартена, выражающие его мнение о книге 
Трейчке: «Как видите, строгое sine їra et 
studio для этого историка не существует. 
Беспристрастная любовь к истине, тща-
тельность спокойного исследования, спра-
ведливость в суждениях, эти первые и 

существеннейшие качества каждого исто-
рика, которые не могут быть возмещены 
никаким блестящим стилем, никаким по-
летом красноречия, здесь отсутствуют в 
необычной мере»44.

Однако, подчеркивает Владислав 
Петрович, Баумгартена не поддержали 
историки Германии и он остался одино-
ким. Большинство ученых были на сто-
роне Трейчке. Даже «Исторический жур-
нал» Зибеля, ставивший своей первой за-
дачей быть представителем правильного 
метода исторического исследования, 
стал на сторону Трейчке. Таким боль-
шим разочарованием и горькими слова-
ми заканчивает В. Бузескул свой рассказ 
о Трейчке.

Многие историки Германии последней 
трети ХІХ в. преклонялись перед Бисмар-
ком и его политикой «крови и железа». 
Примером такого преклонения В. Бузе-
скул считал Эрика Маркса, утверждав-
шего, что Бисмарк – это сама немецкая 
нация. Однако в эти годы нашлись та-
кие ученые, которые выступали против 
исторического направления Ранке и его 
школы.

Таким образом, по мнению В. Бузеску-
ла, в ХІХ в. произошел процесс превра-
щения Германии в «большую Пруссию». 
Владислав Петрович имел все основания 
утверждать, что этому процессу активное 
содействие оказала немецкая историче-
ская наука. Бисмарк не зря считал своими 
излюбленными книгами издания Ранке и 
Зибеля.

В. Бузескул приводит слова известно-
го в свое время лорда Actona: «Прусские 
историки поставили историю в соприкос-
новение с жизнью. Они придали ей влия-
ние, какого она не имела нигде… они успе-
ли создать общественное мнение, более 
могущественное, чем законы»45.

* * *
Тяжкие годы войны закончились, и 

Владислав Петрович желал своим дру-
зьям «одно только доброе, а всем нам 
мира, но мира прочного и достойного!» 
Ученый желал также разрешения тяже-
лых вопросов только «во благо». Шел 
1917 год.
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ІНТЕРЕС до палестинської проблема-
тики завжди був досить високим як у 

вітчизняному, так і в закордонному сходо-
знавстві. Але у висвітленні й оцінці пері-
оду встановлення британського мандата в 
Палестині накопичилося чимало вимислів 
і перекручувань, було допущено багато 
недомовленостей і приховувань у зв’язку 
з різного роду корисливим національним 
розумінням. У підсумку багато аспектів 
історії Палестини цього періоду залиши-
лися білими плямами чи не одержали до-
статнього висвітлення.

Історія міжнародної та британської 
присутності в Палестині заслуговує сер-
йозного вивчення й повного осмислення, 
оскільки на встановлення саме Британ-
ського мандата і, як результат, виникнен-
ня єврейсько-арабської проблеми вплива-
ло багато чинників. Установлення Лігою 
Націй британського мандата в Палестині 
та пов’язаний із цим особливий розмах 
єврейської колонізації країни, підтриму-
ваний різними сіоністськими фондами, 
арабо-єврейський антагонізм у Палестині 
були одними з основних причин ситуації, 
яка склалася на сьогодні. 

Разом з тим детальне і всебічне дослі-
дження джерел, причин, проблем і уроків 
мандатного управління Палестиною є нині 
актуальним не тільки з історичної, а й із 
практично-політичної точки зору. Справа 
в тому, що ця криза, перейшовши після II 
світової війни в русло збройного конфлік-
ту, впливає на становище в регіоні й світі, 
ставить під загрозу геополітичні інтереси, 
мир багатьох країн і народів.

Історіографія питання про історію Па-
лестини періоду мандата бере свій початок 
ще у 20–30-ті роки ХХ століття. Саме тоді 
почали з’являтися перші публікації, при-
свячені аналізу ситуації всередині та нав-
коло Палестини, серед яких слід відзна-
чити роботи М. Абузіама [Абузиам 1930а, 
32–45; Абузиам 1930б], що були надруко-
вані у 1930 році в московських видавни-
цтвах. Через те що це питання було насам-
перед політичним, аніж власне науковим, 

у різних країнах, що мали до нього якесь 
відношення, виникли свої підходи при 
його висвітленні. Це питання неоднознач-
не і містить у собі численні аспекти, які та 
чи інша історична школа виділяє при його 
вивченні. Відповідно до пріоритетного вив-
чення того чи іншого аспекту, походження 
й авторства весь комплекс літератури з цієї 
проблеми можна умовно розділити на різ-
ні групи.

У 1980–2000-ні роки радянське – україн-
ське та російське – сходознавство дало 
низку праць, присвячених деяким аспек-
там історії Палестини періоду мандата. Се-
ред них заслуговують на увагу аналітичні 
праці Є. Дмитрієва [Дмитриев 1986; Дмит-
риев 1974], В. Кисельова [Киселев 1988], 
В. Носенка [Новейшая история... 1988], 
С. Гасратян [Гасратян 1996; Гасратян 
1999], І. Звягельської [Звягельская 1976, 
120–127], Р. Ланди [Ланда 1979], А. Фе-
дорченка [Федорченко 1996, 132–161; Фе-
дорченко 1997, 124–155], Г. Косача [Косач 
1990, 264–298; Косач 2001], С. Аппатова 
та П.Я. Райнова [Аппатов, Райнов 1986], 
Ю.А. Боєва [Боев 1979], Л. Беренштейна 
[Беренштейн 1980], С. Щевелєва [Катату, 
Щевелев 1991; Щевелев 1999], Н. Поди 
[Пода 1981], А. Васильєва [Васильев 1999], 
О. Колобова [Колобов 1993] та ін. Так, 
робота Ю.А. Боєва [Боев 1979] містить 
найдокладніші критичні нариси британ-
ської, французької, німецької та турецької  
історіографії близькосхідних проблем кін-
ця XIX – початку ХХ століття. У моногра-
фії С. Аппатова та П.Я. Райнова [Аппатов, 
Райнов 1986] пропонується найдетальні-
ший аналіз діяльності американських до-
слідницьких центрів вивчення країн Близь-
кого Сходу. Колективна праця українських 
і російських дослідників “Сіонізм у систе-
мі імперіалізму: Нариси критики теорії і 
практики сіонізму” (Київ, 1981) [Сионизм 
в системе империализма... 1981] при всій 
заангажованості містить корисну інформа-
цію з історії сіонізму, діяльності Теодора 
Герцля й Ахада Хама. Це характерно й для 
праць С. Щевелєва [Катату, Щевелев 1991; 
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Щевелев 1999а; Щевелев 1998а; Щевелев 
1998б; Щевелев 1999б; Щевелев 1999в; 
Щевелев 2001; Щевелев 2002], написаних 
на основі численних арабських докумен-
тів, які, однак, не уникнули ідеологічних 
штампів; для роботи Л. Беренштейна, ко-
трий наводить цікаві факти стародавньої 
та нової історії євреїв [Беренштейн 1980]; 
для Н. Поди, який розповідає про сіоніст-
ську колонізацію Палестини [Пода 1981].

Особливо треба відзначити колективну 
монографію “Новітня історія арабських 
країн Азії” [Новейшая история... 1988]. Це 
була, мабуть, єдина фундаментальна праця 
в радянському сходознавстві тих років, ав-
тори якої спробували об’єктивно розгляну-
ти причинно-наслідкові зв’язки політики 
Великобританії в Палестині.

Оцінюючи радянське палестинознав-
ство з погляду ступеня опрацювання теми 
історії підмандатної Палестини, слід ви-
знати, що праці, які вийшли у світ, розкри-
вали лише окремі питання та проблеми її 
історії. Як відомо, у ті роки існували су-
ворі заборони й обмеження на вираження 
дослідниками власної позиції, якщо вона 
не збігалася з офіційною. Усе це, разом з 
обмеженістю джерельної бази, перешко-
дило появі в радянському сходознавстві 
спеціального монографічного досліджен-
ня з історії Палестини періоду мандат-
ного управління. Також у дослідженнях 
схематично показаний процес утворення 
арабських і єврейських політичних партій 
у 20-х роках ХХ століття, але відсутній 
аналіз їхніх політичних програм та інших 
документів, що надають можливість більш 
повно розкрити англо-арабські й англо-
єврейські відносини в Палестині в період 
мандата, відносини партій та інших гро-
мадських організацій з мандатною адміні-
страцією. Не знайшли свого відображення 
питання діяльності мандатної адміністра-
ції стосовно арабської громади Палестини, 
ішува, діяльності АПК, ЄА.

Певну допомогу в усвідомленні по-
літичної ситуації на Близькому Сході на-
передодні, під час та після збройного 
повстання арабів 1929 року надають на-
працювання українських сходознавців. 
Особливо слід відзначити численні праці 
Ю. Кочубея [Бібліографія... 1993, 182–189; 
Кочубей 1971; Кочубей 1978, 191–211]. На 
жаль, не завжди вільними від політичних 

та ідеологічних стереотипів були наукові 
розробки радянських часів. Але необхід-
но підкреслити, що серйозні ускладнення 
у розвитку сходознавчих студій за кому-
ністичного режиму не здолали прагнення 
українських вчених до орієнталістики. Із 
другої половини ХХ ст. українське сходо-
знавство переживає етап бурхливого від-
родження. За останні часи у періодичній 
та науковій пресі вийшли цікаві праці, 
серед яких найбільш вагомими є доробки 
Т. Башти, С. Гуцала, Л. Димерської-Ці-
гельман, В. Левіна, В. Федорова, І. Чер-
нікова, В. Чернявського, В. Гури, З. Ата-
манюк, П. Ігнатьєва, Ю. Корогодського, 
І. Семиволоса, І. Слоневської та ін. [Башта 
1994, 44–45; Гуцало 1990, 88–96; Димер-
ська-Цігельман 1995, 126–132; Федоров 
1928, 144–146; Черніков 1993, 59–64; Чер-
нявський, Гура 1987, 152–155; Гура 1982; 
Атаманюк 2004, 122–125; Ігнатьєв 2003, 
119–126; Корогодский 2003, 127–141; Се-
миволос 1999, 249–256; Слоневська 2004, 
197–200].

Численні дослідження Близького Сходу, 
у тому числі з історії Палестини, з’явилися 
в останні два десятиліття в країнах Араб-
ського Сходу, Ізраїлі, у Західній Європі та 
США. Можна лише підкреслити, що біль-
шість цих книг і статей мають одну спіль-
ну рису: вони несуть на собі відображення 
суб’єктивних оцінок авторів залежно від 
того, чиї національні та політичні інтереси 
вони відбивають.

Спільна характерна риса західних до-
слідників – тенденційність й упередже-
ність поглядів і оцінок усього, що сто-
сувалося палестинських арабів і арабів 
сусідніх із Палестиною країн. При цьому 
дефіцит фактів і правдивої інформації за-
звичай заповнювався різноманітними при-
пущеннями. Особливо цим переповнені 
праці Н. Роуза [Rose 1989], Т. Хубера та 
К.-X. Восса [Hueber, Voss 1956], директо-
ра Лондонського інституту сучасної істо-
рії В. Лакера [Лакер 2000, 58–87; Laqueur], 
Р. Оуендейла [Ovendale 1989], Дж. Гор-
ні [Gorny 1987], Е. Гілнера [Gilner 1969], 
І. Недава [Никитина 1968], М. Бар-Зохара 
[Бар-Зохар 1998], З. Гейзеля [Гейзель 2001], 
Л. Полякова [Поляков 1998] та інших.

У роботах цих авторів проводяться 
ідеї необхідності тісного англо-єврей-
ського співробітництва в Палестині, кон-
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цептуальності політики Великобританії, 
спрямованої на консервацію відсталості 
політичних і економічних інститутів па-
лестинських арабів. Автори постійно по-
силаються на “загальну нерозвиненість” 
арабського суспільства. Свого роду полі-
тичним кредо цієї групи авторів служить 
положення, сформульоване Зеєвом Гей-
зелем, про те, що після появи Декларації 
Бальфура “почалася масова арабська іммі-
грація в Палестину, що заохочується пан-
арабськими силами, й арабське населення 
країни, яке на початку століття доходило 
до декількох десятків тисяч, почало стрім-
ко рости” [Гейзель 2001, 15]. Ця концепція 
цілком виправдовувала політику мандат-
ної адміністрації уряду Великобританії в 
підмандатній Палестині, спрямовану на 
втілення в життя Декларації Бальфура.

Деякі західні й ізраїльські автори став-
лять під сумнів саме поняття “палестин-
ські араби”, “палестинці”. Їхні твердження 
ґрунтуються на тому, що Палестина була 
частиною Османської імперії й арабські на-
ціоналісти з Єрусалима, Яффи, Наблуса та 
інших палестинських міст називали себе 
“просто арабами”, а не палестинцями [Ca-
plan 1978, 36]. Зміст цих тверджень очевид-
ний: піддається сумніву саме право палес-
тинських арабів на участь у вирішенні долі 
Палестини в період мандата і їхній права на 
створення власної незалежної держави на 
частині Палестини (Західному березі ріки 
Йордан і в секторі Газа – відповідно до ві-
домої резолюції ГА ООН. – Г.Б.).

Ряд західних авторів приділяють осо-
бливу увагу “психології арабів”, саме в 
ній вони вбачають одну з головних при-
чин “нерозсудливої поведінки” арабських 
лідерів у 10–20-ті роки ХХ століття. При 
цьому неодноразово підкреслюється те, 
що арабам притаманний “консерватизм і 
націоналізм”. До числа таких авторів на-
лежать, наприклад, англійський сходозна-
вець Р. Сеггал, що живе у США [Segall 
1973], англійський дослідник А. Тейлор 
[Taylor 1961] та ізраїльські дослідники 
Зеєв Гейзель [Гейзель 2001], Ш.Д. Гойтейн 
[Гойтейн 2001] і деякі інші.

Ще у 20–40-ві роки ХХ століття й осо-
бливо після II світової війни у зв’язку з ін-
тернаціоналізацією палестинських подій 
з’явилися дві позиції, два різних підходи 
в питанні політики Ліги Націй і Велико-

британії в підмандатній Палестині. До 
тих, хто ставиться із величезним інтере-
сом і симпатією до діяльності мандатної 
адміністрації, до її проблем і труднощів, 
обумовлених відомими причинами, нале-
жать професор Лондонського університету 
Е. Кедурі [Kedourie 1976; Kedourie 1984], 
професор Кембриджського університету 
Дж. Гейнсборо [Geinsborough 1986], амери-
канський учений-сходознавець Д. Віль-
нер [Willner 1969], англійський дослідник 
Дж. Кімче [Kimche 1968]. У працях цього 
кола авторів досить об’єктивно розгляда-
ються проблеми відносин мандатної вла-
ди, палестинських арабів, ішува.

Із 70-х – 90-х років ХХ століття почали 
з’являтися численні роботи, в яких критику-
ється політика Ліги Націй і Великобританії 
в Палестині у 20-ті роки ХХ століття, котрі, 
судячи з офіційних британських заяв, тяжі-
ли до проведення “збалансованої” політики 
стосовно арабської та єврейської громад. 

У працях цього кола авторів підда-
ється критиці політика Великобританії в 
підмандатній Палестині, спрямована на 
створення “єврейського національного 
осередку” в Палестині. У книгах директо-
ра Центру вивчення конфліктних ситуацій 
одного з університетів США Д.А. Чар-
терса [Charters 1989], американського до-
слідника Д. Вейнса [Waines 1977] та ряду 
інших учених робиться спроба проаналі-
зувати трансформацію англо-арабських, 
англо-єврейських і, що особливо цікаво, 
арабо-єврейських відносин у Палестині в 
період мандата. Згадані автори вбачають 
розв’язання палестинської проблеми в цей  
період в ідеї розділу Палестини країною-
мандатарієм пропорційно до чисельності 
арабів і євреїв чи у створенні під контро-
лем Великобританії і Ліги Націй федера-
тивної незалежної держави в Палестині.

Концепція співіснування в Палестині 
двох народів – арабського та єврейського – 
має порівняно мало прихильників серед 
західних, арабських та ізраїльських авто-
рів. Найбільш відомі серед них палестин-
ський історик Е. Тума [Тума Еміль 1984], 
І. Магнес, який був президентом Єврей-
ського університету в Єрусалимі, та єврей-
ський учений-філософ М. Бубер [Magnes 
1947]. Вони вважали, що “Палестина – це 
не єврейська й не арабська держава, а біна-
ціональна держава” [Magnes 1947, 12].
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Помітним явищем у західній, арабській, 
ізраїльській історіографії з палестинської 
проблеми в період мандата Великобрита-
нії в останні роки стала поява книг і ста-
тей, у яких подається об’єктивний аналіз 
історії арабського народу Палестини, ішу-
ва та політики Ліги Націй і Великобританії 
в Палестині в період мандата. Це роботи 
професора Лондонського університету 
Е. Кедурі [Kedourie 1976; Kedourie 1984], 
американських дослідників, професорів 
університету Джорджа Вашингтона Саллі 
й Томаса Маллісонів [Mallison 1986], бри-
танського дослідника Дж. Куїглі [Quigley 
1990] та деякі інші. У книгах цих авторів 
міститься докладний фактичний і статис-
тичний матеріал, вони переповнені поси-
ланнями на різні документи. Основною 
метою книг є аналіз чинників, що обумо-
вили виникнення палестинської пробле-
ми. Тому автори докладно зупиняються 
на політиці Ліги Націй і Великобританії в 
Палестині, на діяльності ВСО та ЄА, спря-
мованій на створення в країні “єврейсько-
го національного осередку”. У цих книгах 
також розглядаються питання, пов’язані 
зі значенням палестинської проблеми для 
життя арабського суспільства. 

Характеризуючи західну й ізраїльську 
літературу щодо палестинської проблеми, 
історії Палестини у 10–20-ті роки ХХ сто-
ліття, встановлення британського мандата 
в Палестині, аналізу політики Ліги Націй 
і Великобританії в Палестині, необхідно 
відзначити, що багато публікацій захід-
них авторів заслуговують на найуважніше 
ставлення та вивчення, оскільки в них міс-
титься цінний фактичний і документаль-
ний матеріал, що значно доповнює загаль-
ну картину подій; відбиті в них різні точки 
зору авторів на події в Палестині в період, 
що розглядається, дають можливість для 
порівняльного аналізу та зіставлення їх 
із поглядами інших дослідників, зокрема 
арабських і палестинських.

Історії національно-визвольного руху 
палестинських арабів у 20–40-ві роки 
присвячені роботи Йасіна Абд аль-Каді-
ра [Абд аль-Кадір Йасін; Абд аль-Кадір 
Йасін 1975], Саліха Масуда й Абу Ясі-
ра [Абу-Ясір, Саліх Масуд], Еміля Туми 
[Тума Еміль 1984], який був директором 
Інституту палестинських досліджень у 
Бейруті.

Праці Абд аль-Ваххаба Кайалі [Kayyali 
1971] докладно висвітлюють найважли-
віші події в історії Палестини на початку 
ХХ ст. Велика увага приділяється діяль-
ності та політиці британської мандатної 
адміністрації, лідерів сіоністів і арабських 
націоналістів, національно-визвольному 
руху арабського народу Палестини. Ціка-
ві висновки Кайалі щодо причин поразки 
арабського повстання 1929 р. у Палестині. 
Автор критикує керівників арабського на-
ціонального руху, що вважали аж до почат-
ку 30-х років ХХ століття своїм основним 
завданням антисіоністську, але в жодному 
разі не антиурядову, антибританську бо-
ротьбу. Політика мандатної адміністрації у 
20-х роках ХХ століття стосовно сільсько-
го господарства та промисловості розгля-
дається у працях Анана аль-Амірі [Аль-
Амірі Анан 1994] та Ахмеда Саада [Саад 
Ахмед 1985].

Історіографія питання встановлення 
британського мандата в Палестині та його 
наслідків буде неповною, якщо ми не на-
звемо документальні матеріали, які ще до-
недавна були недосяжними для істориків.

Найважливіші міжнародні політичні 
події відображені в офіційних документах 
Організації Об’єднаних Націй (ООН), Ліги 
Націй, звітах Постійної мандатної комісії 
щодо Палестини, Ради Ліги Націй, у яких 
міститься найбагатший матеріал з історії 
Палестини цього періоду, що у більшості 
випадків не несе на собі відбиток суб’єк-
тивного підходу авторів цих документів, 
за винятком, мабуть, висновку про безпе-
речну необхідність прийняття мандатної 
системи та передачі мандата на Палестину 
Великобританії [Истоки и история... 1978; 
League of Nations 1945; League of Nations 
1921; League of Nations 1930а; League of 
Nations 1929; League of Nations 1930б; The 
Palestine Questions… 1980; Report to the 
General… 1947; United Nations 1948]. До 
цього кола джерел варто віднести офіційні 
документи британського уряду й парла-
менту, звіти королівських комісій з ана-
лізу ситуації в Палестині та про політику 
мандатної адміністрації й уряду Велико-
британії в Палестині, заяви британського 
уряду, більш відомі як Білі книги щодо Па-
лестини, стенографічні звіти засідань па-
лати громад і палати лордів за період 20–
40-х років, під час яких обговорювалися 
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становище в Палестині, діяльність ман-
датної адміністрації [Great Britain. House 
of Lords 1919; Great Britain. House of Lords 
1930а; Great Britain. Parliamentary Debates 
1921a; Great Britain. Parliamentary Debates 
1921б; Great Britain. Parliamentary Debates 
1921в; Great Britain. Parliamentary Debates 
1922; Great Britain. Parliamentary Debates 
1923; Great Britain. Parliamentary Debates 
1925; Great Britain. Parliamentary Debates 
1929; Great Britain. Parliamentary Debates 
1930б; Great Britain. Parliamentary Debates 
1930в; Great Britain. Parliamentary Debates 
1930г; Great Britain. Parliamentary Debates 
1931; Great Britain. Parliamentary Debates 
1933; Great Britain. Parliamentary Debates 
1935; Great Britain. Parliamentary Debates 
1937а; Great Britain. Parliamentary Debates 
1937б; Documents of the British… 1945; 
Documents on British… 1952; Great Britain 
1937г; Palestine Commission... 1930а; Pales-
tine Commission... 1930б; Palestine Commi-
ssion... 1930в; Palestine. Constitution... 1936; 
Palestine. Correspondence... 1922; Palestine 
Partition Commission... 1938; Palestine Ro-
yal Commission... 1937а; Palestine Royal 
Commission... 1937б; Palestine. Statement of 
Policy... 1939; Palestine.Termination of the 
Mandate... 1948].

Із широкого кола опублікованих джерел 
англійською та арабською мовами варто 
виділити й щорічні звіти британського 
уряду щодо управління Палестиною на 
адресу Ліги Націй і ООН, складені, у свою 
чергу, на підставі найдокладніших звітів 
мандатної адміністрації на адресу уря-
ду Великобританії [Great Britain. Сolonial 
Office 1928; Great Britain. Сolonial Office
1929; Great Britain. Сolonial Office 1930;
Great Britain. Сolonial Office 1931; Great
Britain. Сolonial Office 1932; Great Britain.
Сolonial Office 1934a; Great Britain. Сoloni-
al Office 1934б; Great Britain. Сolonial Offi-
ce 1936; Great Britain. Сolonial Office 1937;
Great Britain. Сolonial Office 1938; Great Br-
itain. Сolonial Office 1939; Palestine. Report
on Palestine… 1924; The Political History… 
1947; Report by the Majesty’s… 1925; Rep-
ort by the Majesty’s… 1926; Report by the 
Majesty’s 1927], щорічні збірники заяв, ін-
струкцій, постанов, законів і повідомлень 
Верховних комісарів і мандатної адміні-
страції [Government of Palestine 1933a; 
Government of Palestine 1936а; Government 

of Palestine 1933б; Government of Palestine 
1936б; Government of Palestine 1936в; Go-
vernment of Palestine 1937а; Government 
of Palestine 1937б; Government of Palestine 
1937в; Government of Palestine 1922; Wo-
rkmen’s Compensation Ordinances... 1929], 
щорічні бюлетені Палестинської економіч-
ної спілки, департаменту сільського госпо-
дарства та рибальства, інших економічних 
установ Палестини [Bulletin of the Palesti-
ne... 1928а; Bulletin of the Palestine... 1928б; 
Bulletin of the Palestine... 1930; Bulletin of 
the Palestine... 1932а; Bulletin of the Palesti-
ne... 1932б; Bulletin of the Palestine... 1933; 
Bulletin of the Palestine... 1934; Palestine. 
Department of Agriculture... 1939; Palestine. 
Review of Commercial... 1945], підсумки пе-
репису в Палестині 1931 р. [Census of Pale-
stine... 1932], звіти Комітету економічного 
стану сільського господарства Палестини  
[Government of Palestine 1930]. 

Унікальні документи з історії підман-
датної Палестини містяться в щорічних 
оглядах міжнародних відносин, що ви-
пускалися Оксфордським університетом, 
редактором більшості з яких був відомий 
історик Арнольд Тойнбі [85; 86]. Крім цих 
збірників, Оксфордський університет опу-
блікував і кілька інших томів, що містили 
документи з історії підмандатної Палести-
ни [Britаin and Palestine 1979; Great Britаin 
and Palestine 1937].

В англійських документах можна знай-
ти велике розмаїття видів джерел: мемо-
рандуми, аналітичні записки, шифровані 
телеграми та депеші, внутрішньовідомча 
кореспонденція, довідки й огляди різних 
міністерств про розвиток конфліктної си-
туації в підмандатній Палестині. Через 
призму британських оцінок і думок з’яв-
ляється можливість зрозуміти та проана-
лізувати справжні мотиви конфлікту між 
арабами та євреями в Палестині й за її 
межами, що постійно поглиблювався.

Із арабських джерел виділимо доку-
менти Вищого арабського комітету (ВАК), 
збірники документів з історії національно-
визвольного руху палестинських арабів 
у 1918–1930 роках [Васаік аль-харака… 
1979; Васаік аль-мукавама… 1948]. Ці 
збірники містять у собі численні офіцій-
ні документи Арабського палестинсько-
го комітету, Вищої ісламської ради, усіх 
арабських політичних партій, прийняті в 



Східний світ №4 200722

Історіографія з питання встановлення британського мандата в Палестині

10–20-ті роки, у яких знайшли своє відо-
браження позиції цих організацій у вза-
єминах із мандатною адміністрацією, ЄА 
в Палестині, з єврейською громадою в 
Палестині. Документи 20-х років свідчать 
про спроби налагодження зв’язків із ман-
датною адміністрацією, створення вищих 
і місцевих органів влади, виходячи з прин-
ципу “одна людина – один голос”, що свід-
чило про плани палестинських арабів збе-
регти “арабський характер” Палестини.

Під час I світової війни Близький Схід 
відчув на собі вплив нової могутньої сили: 
США почали торговельно-економічне 
та політичне проникнення в ті частини 
Близького Сходу, які традиційно контро-
лювалися Великобританією. Тому цікаві 
були документи урядових органів США, 
їхнє звернення до Всесвітньої сіоністської 
організації та Єврейського агентства, які 
представляли в Сполучених Штатах інте-
реси палестинського ішува [Congressional 
Record 1946; Foreign Relations of the United 
States 1947a; Foreign Relations of the United 
States 1947б; US Congress 1944].

У свою чергу, документи різних органі-
зацій ішува, ВСО, ЄА, телеграми та депе-
ші, аналітичні матеріали та довідки діячів 
єврейської громади Палестини містяться 
у вигляді фотографій у багатотомному ви-
данні “Виникнення Ізраїлю” і були також 
використані в дисертації [The Rise of Israel 
1987а; The Rise of Israel 1987б].

Назвемо і закордонну періодичну пре-
су. Це широке коло газет, що виходили в 
Палестині у 20–40-ві роки ХХ століття, 
серед яких виділимо орган хусейністської 
Палестинської арабської партії газету 
«Аль-Ліва» і газети, що підтримували клан 
Нашашибі, – “Філастін” та “Аль-Джамійа 
аль-ісламійа”.

Назвемо також мемуари та наукові до-
слідження, написані очевидцями подій, 
що відбувалися в підмандатній Палес-
тині. Зокрема, це книга Альберта Хейм-
сона [Haymson 1950], який кілька років 
обіймав посаду голови імміграційного 
департаменту при уряді Палестини, був 
очевидцем і прямим учасником подій, про 
які і йде мова в його книзі. Книга містить 
величезний фактичний матеріал з історії 
Палестини та в основному об’єктивно оці-
нює події в Палестині в цей період. Перу 
Нормана Бентвича, що займав у свій час 

високу посаду в британській адміністрації 
Палестини, належить кілька книг з історії 
Палестини періоду мандата – “Мандатні 
мемуари, 1918–1948” [Bentwich 1965]. 

Подіям серпня 1929 року в Палестині 
присвячена книга американця Моріса Семуе-
ля “Що сталося в Палестині” [Samuel 1929]. 
М. Семуель був очевидцем антисіоністсько-
го повстання палестинских арабів у серпні 
1929 року. Також про повстання 1929 року 
йдеться у книзі Ж. Кенна [Kann 1930]. Гер-
бертом Семуелем – відомим англійським по-
літиком і першим британським Верховним 
комісаром у Палестині – написані “Мемуари 
віконта Семуеля” [Samuel 1945].

У 20–40-ві роки ХХ століття і особли-
во після II світової війни в Палестині та в 
сусідніх із нею арабських країнах видава-
лося чимало друкованих матеріалів, побу-
дованих, як правило, на грубих перекручу-
ваннях історичної та політичної дійсності 
і покликаних будь-що-будь домогтися від 
мандатарія заборони єврейської імміграції 
до Близького Сходу, заборони продажу та 
купівлі землі євреями у Палестині, а в ре-
зультаті – добитися створення в Палестині 
арабської держави. 

Палестина – воістину своєрідна краї-
на. Зрозуміти та правильно оцінити по-
дії, пов’язані з процесом встановлення 
британського мандата в Палестині, період 
мандатного управління не можна без ура-
хування її специфіки, її історичних, полі-
тичних, суспільних, національних, релі-
гійних та інших особливостей.

 Разом із тим, незважаючи на свою спе-
цифіку, Палестина не може розглядатися 
ізольовано, поза процесами, що відбува-
лися в регіоні і світі. Ця країна і геогра-
фічно, й історично, і духовно – невід’ємна 
частина всієї близькосхідної духовної та 
матеріальної єдності.

Отже, здобутки вітчизняної, західної 
та близькосхідної історіографії за певних 
умов критичного осмислення суттєво до-
помагають у висвітленні питань розвитку 
Палестини у першій третині ХХ століття, 
показують витоки та розвиток подій, які 
пов’язані із єврейсько-арабським проти-
стоянням. Ці твори відбивають ідеологічні 
вподобання авторів, що наочно показує, 
якими методами вони намагалися пере-
конати читачів та світове співтовариство у 
доцільності саме свого бачення проблеми.
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ПОХОВАЛЬНИЙ обряд вважається 
найбільш стійким відображенням 

уявлень про Потойбічний Світ, які, незва-
жаючи на поширення монотеїстичних ре-
лігій, продовжують зберігатись у традиці-
ях багатьох народів Євразії. Не є винятком 
і слов’янські народи, які лише тисячу років 
тому почали переходити до християнства, 
зберігаючи при цьому багато традиційного 
від попередніх часів. Саме поховальний об-
ряд слов’ян може свідчити про стійкі кон-
такти культурно-ідеологічного характеру із 
сусідніми народами, що тривали протягом 
століть. На жаль, майже до останнього часу 
проблема контактів давніх слов’ян з іра-
номовними сусідами в галузі поховально-
поминальної обрядності ще не була пред-
метом окремого дослідження. Необхідно 
зазначити, що ще у 1868 році побачила 
світ монографія А. Котляревського “О по-
гребальных обычаях языческих славян”, у 
якій дослідник на підставі залучення даних 
письмових джерел та свідчень етнографіч-
ного характеру відзначив чимало рис, що 
пов’язували язичницькі поховальні тради-
ції слов’янських народів з аналогічними 
звичаями народів Степу [Котляревский 
1868]. Вже у 1895 році була опублікована 
стаття О. Фамінцина “Древне-арийские и 
древне-семитские элементы в обычаях, об-
рядах, верованиях и культах славян”, у якій 
він звернув увагу, що деякі язичницькі по-
ховальні звичаї слов’янських народів дуже 
нагадують поховальні обряди Геродотових 
скіфів [Фаминцын 1895, 26]. На початку 
ХХ ст. відомий етнограф Д.К. Зеленін від-
значив, що окремі традиції поховальної 
обрядовості східних слов’ян досить схожі 
на зороастрійські [Зеленин 1991]. Проте 
за минулі десятиліття дослідники так і не 
звертались до цієї теми. Археологи лише 
фіксували обряд кремації та тризни у дав-
ніх слов’ян, і при цьому, окрім цієї фіналь-
ної фази поховальної церемонії, їм прак-
тично не вдавалося внести нічого нового в 
інформацію, котру нам залишили середньо-

вічні джерела. Щодо еволюції поховальних 
традицій на слов’янських землях академік 
Б.О. Рибаков у свій час відзначив таке: “У 
IX–VIII ст. до н.е. на території, що нас ці-
кавить, майже всюди відбувається відмова 
від ембріональної скорченості. Небіжчиків 
почали ховати у позі спокійно сплячої лю-
дини. Людина мала залишатись людиною і 
по той бік життя; вона лише здобула вічний 
спокій... майже одночасно... трупи помер-
лих почали спалювати на великих похо-
вальних багаттях.... через існування душі, 
більш довговічної, ніж тіло людини” [Ры-
баков 1994, 603]. На відміну від слов’ян, 
іраномовні народи практикували при по-
хованні небіжчика не трупоспалення, а 
трупопокладення. Проте дані письмових 
джерел та етнографії дозволяють вважати, 
що, незважаючи на розбіжності виду похо-
вання, інші елементи поховального обряду 
іраномовних народів і слов’ян-язичників 
мали багато спільного.

Так, ще у ІІ ст. н.е. римський автор Лу-
кіан залишив опис поховальної церемонії 
у слов’ян, в якому особливий інтерес ста-
новить опис початку поховальної цере-
монії: “…начинается плачь и голошение 
женщин, все проливают слезы, ударяют 
себя в грудь, вырывают себе волосы и ис-
царапывают себе до крови щеки” [Фамин-
цын 1895, 26]. Проте найбільш детальну 
інформацію про язичницькі поховальні 
традиції слов’ян залишили нам ранньосе-
редньовічні мусульманські автори. Однак 
більшість східноєвропейських дослідни-
ків помилково відносили до числа повідо-
млень про слов’ян інформацію про русів 
та народ “сакаліба” Х ст., коли в першій 
ситуації у “русах” слід у більшості ви-
падків вбачати насамперед вікінгів, а у 
“сакалібах” – не лише слов’ян, а й інші 
етнічні групи, які проживали на північ від 
Кавказу (наприклад, Ібн Фадлан назвав 
“сакалібами” волзьких булгар, а перекла-
дачі тексту цього твору подали цю етнічну 
назву як “слов’яни”). Проте повідомлення 
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Ібн Русте про “сакаліба” дає підстави вва-
жати, що у його тексті йдеться саме про 
слов’ян, а не іншу етнічну групу. Ібн Русте 
залишив досить докладну інформацію про 
поховальну церемонію у слов’ян: “Когда 
умирает кто-либо из них, они сожигают 
труп его. Женщины их, когда случится у 
них покойник, царапают себе ножом руки 
и лица. На следующий день по сожжении 
покойника отправляются на место, где оно 
происходило, собирают пепел и кладут 
его в урну, которую ставят затем на холм. 
Через год по смерти покойника берут кув-
шинов двадцать меду, иногда несколько 
больше, иногда несколько меньше, и несут 
их на тот холм, где собирается семейство 
покойного, едят, пьют и затем расходятся. 
Если у покойника было три жены и одна 
из них утверждает, что она (особенно) 
любила его, то приносит она к трупу его 
два столба и вбивают их стоймя в землю, 
потом кладут третий столб поперек, при-
вязывают посреди этой перекладины ве-
ревку, становится на скамью и конец этой 
веревки завязывает вокруг своей шеи. Ког-
да она так сделала, скамья принимается из 
под нее и она остается повисшею, пока не 
задохнется и не умрет, а по смерти ее бро-
сают в огонь, где она сгорает...” [Гаркави 
1870, 264–265]. У ХІІІ ст. аналогічні зви-
чаї зберігалися серед поляків. Про це може 
свідчити повідомлення Кадлубка, який за-
значає, описуючи випадок смерті короля 
Казимира: “…можно было видеть, как с 
исцарапанных ногтями лиц некоторых жен 
и девиц кровь текла струями”, і при цьому 
деякі робили собі поранення іншими зна-
ряддями [Фаминцын 1895, 26]. Ця тради-
ція мала також велике поширення і серед 
східних слов’ян, бо в “Житії Костянтина 
Муромського” зазначено: “Ни кожекрое-
ния не творятся, ни лицедрания” [Фамин-
цын 1895, 26]. Щодо звичаю надрізання 
тіла учасниками поховальної церемонії 
А. Котляревський зазначив: “…грубое вы-
ражение печали терзанием лиц и рук – мы 
встретим далее и в положительных свиде-
тельствах старины и в теперешних народ-
ных нравах” [Котляревский 1868, 56].

Справді, дослідник відзначив збережен-
ня аналогічних поховальних звичаїв у се-
редовищі східних слов’ян навіть у ХІХ ст. 
За його даними, на могилі вбивали коня, 
тіло якого ховали разом із небіжчиком. За 

справедливим зауваженням А. Котлярев-
ського, кінь був необхідний небіжчику у 
потойбічному житті. Далі над могилою 
насипали високий пагорб. Після здійснен-
ня поховання влаштовували поховальну 
тризну на честь небіжчика, суть якої зво-
дилася не лише до застілля, а вона також 
включала в себе військові вправи, битви 
тощо. При цьому сум за небіжчиком вияв-
лявся не тільки гучним оплакуванням, а й 
“лицераздиранием и кожекроением” [Кот-
ляревский 1868, 129–132]. 

Опис поховальної церемонії західно-
руського населення, але з новими подроби-
цями, знаходимо також у творі польського 
автора XVI ст. Іоана Менеція “De sacrificiis
et y dolatria veterum Borussorum, Livonum, 
Aliarumque vicinarum gentium”. За даними 
цього середньовічного автора, небіжчи-
ка, одягнутого та взутого, садили верхи на 
коня, неначе відправляючи його у далеку 
путь. Після того починалися звичайні голо-
сіння. Тіло небіжчика учасники поховаль-
ної церемонії супроводжували до могили 
верхи на конях, з оголеними мечами, що 
повинно було прогнати ворожу силу, яка 
мала оволодіти душею померлого. Учасни-
ки поховальної процесії кидали у могилу 
до труни гроші (перевозні), ставили біля 
голови небіжчика хліб та глечик із вином 
(на випадок голоду та спраги), тобто готу-
вали небіжчика до тривалої подорожі у по-
тойбічному світі. Після похорону протягом 
30 днів вдова приходила на могилу помер-
лого чоловіка та оплакувала його. Поминки 
справляли на 3-й, 6-й та 40-й дні після дня 
смерті [Котляревский 1868, 149–150].

Необхідно зазначити, що деякі із рис 
означеної поховальної обрядності досить 
тривалий період зберігалися і серед пів-
денних слов’ян. Так, О. Фамінцин відзна-
чив, зокрема, таке: “В число обрядовых 
действий, которыми и ныне еще в неко-
торых местах у южных славян сопровож-
дается горевание по умершим, издревле 
принадлежало обыкновение делать нарезы 
на теле и царапины на лице, а также об-
стригать волосы в знак великой скорби: в 
Черногории, при оплакивании мертвых, 
многие исцарапывают себе лица, струящу-
юся же из царапин кровь не стирают и не 
смывают, и некоторые по нескольку недель 
ходят с лицом, испещренным засохшею 
кровью” [Фаминцын 1895, 25–26]. За до-



Східний світ №4 2007 31

О.Б. Бубенок

слідженням О. Фамінцина, “поминальные 
обряды славян… представляют тесную 
связь с таковыми же обрядами народов 
древнего мира”. При цьому вчений звернув 
увагу на те, що поховальний обряд слов’ян 
у багатьох рисах нагадує насамперед ана-
логічні традиції скіфів, описані Геродотом 
[Фаминцын 1895, 25–26].

Справді, грецький “батько історії” зали-
шив нам досить детальний опис похоронів 
скіфського царя та інших скіфів у четвертій 
книзі своєї “Історії греко-перських війн”. 
Є сенс навести цей опис: “71. Могили їх-
ніх царів розташовано в місцевості Геррів, 
в тому місці, до якого Борисфен судно-
плавний, пливучи від моря. Там, коли по-
мирає їхній цар, вони викопують у землі 
велику чотирикутну яму, беруть уже підго-
товленого померлого, вкривають його тіло 
воском (перед тим очищують від нутро-
щів його черево), наповнюють його пере-
тертим купрієм, кмином, насінням селери, 
кропом, потім зашивають черево, кладуть 
покійника на віз і перевозять його до іншо-
го племені. Ті, до яких привозять помер-
лого, роблять те саме, що й царські скіфи: 
відрізують кінчик вуха, стрижуть на голові 
волосся, дряпають в різних місцях рамено, 
вкривають синцями лоб і ніс і проколюють 
стрілою ліву руку1. Звідти на возі труп 
царя перевозять ще далі до підвладного їм 
племені, а ті, до яких його перед тим при-
возили, супроводжують його. І коли так 
вони об’їздять із покійником усі племена, 
вони прибувають у країну Геррів, яка є об-
ластю останнього підвладного їм племені і 
місцем поховання царів. Потім, помістив-
ши покійника на підстилку в могильному 
склепі, встромлюють у землю з усіх боків 
від покійника списи, а над ними кладуть 
деревини і вкривають його очеретяними 
матами. В просторому приміщенні склепу 
ховають одну з його наложниць, яку перед 
тим задушили, його чашника і куховара, 
конюха, особистого слугу, вісника і його 
коней, а також певну частину його речей 
і так само золоті чаші (срібла та міді вони 
зовсім не використовують). Коли вони все 
це зроблять, то насипають землю і спо-
руджують великий курган, намагаючись 
зробити його найвищим. 72. Коли минає 
рік, вони влаштовують нове святкування. 
Вибирають найкращих слуг із тих, що за-
лишилися (всі вони скіфи з народження, 

бо ті, що служать цареві, він їх сам оби-
рає собі, а рабів він собі не купує), отже, 
з цих слуг п’ятдесят вони задушують і до 
того ще п’ятдесят коней із найкращих. У 
них виймають шлунок, очищують його 
всередині, наповнюють соломою і заши-
вають. Ставлять на дві деревини половину 
колеса внутрішньою стороною доверху, а 
іншу половину кладуть на інші дві дере-
вини. І таких деревин вони встромлюють 
у землю багато. Потім пропускають крізь 
тіло коня товсту жердину аж до шиї і пі-
діймають коня на колеса так, щоб передні 
колеса підтримували плечі коней, а задні 
біля стеген підтримували черево. Обидві 
ноги звисають, не досягаючи землі. На ко-
ней нав’язують віжки та вуздечки, тягнуть 
наперед і прив’язують до колів. Після того 
тих п’ятдесят задушених юнаків, про яких 
я казав, саджають кожного на коня в та-
кий спосіб: кожному покійникові вздовж 
хребта встромлюють пряму жердину аж 
до шиї. Внизу частина цієї жердини стир-
чить, і її вставляють у дірку в жердині, 
якою простромили коня. Цих вершників 
розміщують навколо кургану і йдуть геть. 
73. Так вони ховають своїх царів, а інших 
скіфів, коли ті помирають, найближчі ро-
дичі кладуть на вози і перевозять їх до до-
мів приятелів. І кожен із них приймає їх 
і частує всіх, хто супроводжує померлого, 
водночас підносячи йому всі ті страви, 
якими частує і живих. Отак сорок днів во-
зять незнатних людей, а вже потім їх хо-
вають. Після похорону скіфи очищують-
ся. Спершу вони змазують голову якоюсь 
мастю, змивають її, а після того очищують 
і все тіло: ставлять три жердини, нахиляю-
чи одну до одної, і обгортають їх товстою 
вовняною тканиною, закривають нею все 
навколо, ставлять усередину такого на-
мету з жердин і тканини посудину, а в неї 
кидають розпечені камені. 74. В їхній кра-
їні добре ростуть коноплі… Отже, насіння 
цих конопель беруть скіфи, потім заліза-
ють під вовняні тканини і сиплють насіння 
на розпечене каміння, і насіння, падаючи 
на каміння, горить, димить і дає пару таку 
густу, що подібної до неї не буває в жод-
ній еллінській паровій лазні. І скіфи, задо-
волені паровою лазнею, кричать радіючи. 
Отака в них лазня, бо вони звичайно зо-
всім не миють свого тіла водою” [Геродот 
1993].
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Отже, в язичницькій поховальній обря-
довості слов’ян і стародавніх скіфів може-
мо виділити спільні риси:

1) участь у поховальній церемонії не 
лише близьких родичів, а й усіх знайомих 
та одноплемінників;

2) небіжчика споряджають у новий одяг, 
кладуть у могилу необхідні речі тощо2;

3) на знак скорботи близькі родичі не-
біжчика надрізають собі руки, обличчя, 
волосся, знущаються на своїм тілом3;

4) досить часто з небіжчиком ховали 
одну із його дружин та слуг4;

5) у Потойбічний Світ душу небіжчи-
ка мала супроводжувати душа коня або її 
символ;

6) після здійснення поховання (у скі-
фів – інгумація, у слов’ян – кремація) над 
місцем похованням будували курган;

7) після здійснення похорону учасники 
поховальної церемонії мали очиститись;

8) протягом року і слов’яни, і скіфи ор-
ганізовували пишні поминки.

У зв’язку з цим виникає закономірне 
питання: чи випадкові такі збіги? Можна 
розглядати їх, з одного боку, як спадщину 
спільних індоєвропейських традицій, а з 
другого – вважати наслідком інтенсивних 
контактів ідеологічного характеру між 
стародавніми скіфами і праслов’янами. 

Спробуємо пояснити деякі з цих спіль-
них звичаїв слов’ян і скіфів. Насамперед 
усе це свідчить про існування вірувань у 
Потойбічний Світ, куди душа небіжчика 
має відправитись після смерті. Питання в 
тому, наскільки ці уявлення були відмінни-
ми у скіфів і предків слов’ян. Особливий 
інтерес становить спільний звичай, згідно 
з яким на знак скорботи близькі родичі не-
біжчика надрізають собі руки, обличчя, во-
лосся та знущаються над своїм тілом. Ще 
у свій час О. Фамінцин звернув увагу, що 
така традиція знаходить аналоги не лише 
серед скіфів, а й інших стародавніх народів 
Азії, насамперед західної. Про це, за його 
спостереженнями, можуть свідчити дані 
Старого Заповіту, де, наприклад, сказано: 
“…не делайте нарезов на теле вашем и не 
выстригайте волос над глазами вашими 
по умершим”. А пророк Єремія так зобра-
жує скорботу моавітян з приводу втрати, 
що їх спіткала: “…у каждого голова гола 
и у каждого борода умалена, у всех на ру-
ках царапины” [Фаминцын 1895, 26–27]. 

Отже, перед нами релікти найдавніших 
поховальних традицій людства, що потре-
бують спеціального пояснення. З огляду на 
скіфську та давню слов’янську традицію, 
можна відзначити, що під час поховальної 
церемонії такі дії здійснювали насампе-
ред близькі родичі небіжчика. Отже, у цих 
діях варто бачити відгомін та трансформа-
цію звичаю принесення у жертву близьких 
родичів небіжчика. Проте з практичних 
міркувань принесення у жертву тіла було 
замінене принесенням частин тіла – крові, 
волосся тощо. Тобто люди мали вірити, що 
таким чином частини душ близьких роди-
чів будуть супроводжувати померлого на 
важкому шляху у Потойбічний Світ. Від-
гомоном людських жертвоприношень у 
слов’ян, можливо, були і військові змаган-
ня на честь небіжчика. У зв’язку з цим до-
речно згадати, що гладіаторські бої у Старо-
давньому Римі виникли як трансформація 
звичаю, коли полонені вороги під час по-
хорону мали вбити один одного, щоб душа 
жертви прислужувала душі небіжчика у 
Потойбічному Світі. Хоча ми бачимо і ви-
няток із правила: разом зі скіфським царем 
ховали одну з його дружин, а стародавні 
слов’яни спалювали на поховальному вог-
нищі одну із дружин небіжчика.

Що стосується коня, то у стародавніх 
скіфів коня вбивали та ховали разом з по-
мерлим скіфом, а за слов’янським звичаєм 
коня не завжди вбивали, а лише присвячу-
вали померлому господарю. Безумовно, у 
середовищі слов’ян, які традиційно про-
живали у лісах і займалися землеробством 
та іншими промислами, присутність коня 
на похороні має буде впливом традицій 
степових народів, серед яких були не лише 
скіфи. Що стосується скіфського звичаю 
набивати соломою опудала принесених у 
жертву коней та юнаків, то з цього приводу 
Ж. Дюмезіль зазначив, що відгомін таких 
традицій навіть присутній в осетинському 
нартському епосі, який, за визначеннями 
дослідників, почав формуватись ще у скіф-
ську епоху. Проте вчений звернув увагу на 
певні відмінності: “В осетинському епосі 
відомі лише коні, набиті соломою та по-
ставлені у позу тих, хто пересувається, але 
не вершники, причому коні були присвя-
чені зовсім не для служіння господарю у 
Потойбічному Світі, як це було передбаче-
но для коней та юнаків, яких розставляли 
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навколо скіфа, котрий помер та був похо-
ваний рік тому. У нартських сказаннях цей 
мотив зустрічається щодо коня героя ще 
живого, хоча і приреченого на смерть та 
задіяного у своїй останній пригоді” [Дю-
мезиль 1990, 194].

Великий інтерес також становить об-
ряд очищення після похорону, що був за-
фіксований не лише у скіфів – у вигляді 
конопляної лазні в наметі (без води), – а 
й серед слов’ян. Так, аналогічний звичай 
Д.К. Зеленін зафіксував серед українців та 
білорусів: “…повернувшись з кладовища, 
усі торкаються рукою до печі, іноді загля-
дають у неї та кажуть: “Нехай згинуть тар-
гани та черви” [Зеленин 1991, 352]. Хоча 
поширення має і звичай митись (тобто очи-
щатись водою) після похорону у звичайній 
лазні. Тобто все це є відображенням тих 
уявлень, згідно з якими тіло, торкаючись 
якимось чином небіжчика, ставало риту-
ально нечистим і мало очиститись.

Звертає на себе увагу також те, що не 
лише скіфи, а й слов’яни-язичники будува-
ли над могилою курган – цей найдавніший 
вид поминальної споруди, що мав увікові-
чити пам’ять про небіжчика. І у слов’ян, 
і у скіфів курган був місцем поховальної 
тризни, котру справляли через рік після 
смерті. Нам відомо, що скіфи влаштовува-
ли поминки за царем через рік, а слов’я-
нам було притаманне це робити не лише 
через рік, а й на 3-й, 6-й та 40-й дні після 
дня смерті. У зв’язку з цим звертає на себе 
увагу термін “40 днів”, що зустрічається у 
Геродота при описі похорону нешляхетно-
го скіфа, згідно з яким “сорок днів возять 
незнатних людей, а вже потім їх ховають”. 
Безумовно, тут перед нами відгомін най-
давніших вірувань, відповідно до яких 
душа небіжчика не залишає Цей Світ про-
тягом 40 днів, а потім востаннє поверта-
ється з Потойбічного Світу через рік після 
смерті і залишає після поминок родичів та 
друзів назавжди.

Можна було б вести розмову про те, що 
ці збіги у поховальній церемонії скіфів і 
слов’ян-язичників є або випадковими, або 
становлять спільну індоєвропейську спад-
щину. Проте більш разючими є збіги у по-
ховальній обрядовості сучасних осетинів 
і частини слов’ян, насамперед східних. 
Сучасні осетини на Північному Кавказі 
являють собою нащадків іраномовних ет-

нічних груп – скіфів, сарматів та аланів, 
які протягом століть оселялися на Кавказі 
та зберігали не лише мову, а й традиційну 
культуру, що включала багато елементів 
поховального обряду. Поховальний об-
ряд осетинів став об’єктом спеціальних 
досліджень В.Ф. Міллера, Б.О. Калоєва, 
Ж. Дюмезіля та інших дослідників. Він 
досить детально ними описаний. Серед 
особливостей поховальних традицій осе-
тинів слід виділити такі риси: 

1) про смерть родичів сповіщав спеці-
альний “сумний вісник”;

2) під час оплакування мало місце са-
мокатування: чоловіки лупцювали себе по 
голові кулаками, палкою і навіть спеціаль-
ним батогом, жінки ж дряпали собі нігтями 
обличчя до крові, виривали волосся, били 
себе по обличчю долонями;

3) родичі небіжчика по батьківській лі-
нії тричі обходили навколо небіжчика на 
колінах5;

4) небіжчика одягали у найкращий 
одяг та клали у могилу зброю і побутові 
речі, найбільш необхідні у потойбічному 
житті;

5) обряд присвячення коня небіжчи-
ку: хвіст та гриву присвячувального коня 
прикрашали кольоровими смужками; коня 
ставили біля голови небіжчика, і старий-
посвятитель проводив вуздечкою по руках 
померлого (передача коня); старий-посвя-
чувач проголошував проводжаючу промо-
ву, проливав пиво спочатку на голову коня, 
а потім на померлого і згодом розбивав 
глечик із напоєм об праве копито коня, що 
присвячувався померлому; потім коня об-
водили навколо труни тричі; у коня відрі-
зали кінчик правого вуха і гриви та клали 
до небіжчика у труну6;

6) одночасно із присвяченням коня вдо-
ва відрізала косу та клала її до могили7;

7) під час похорону та річних поминок 
на честь небіжчика влаштовували кінні 
перегони – дугъ, під час яких кінь-перемо-
жець присвячувався небіжчику;

8) небіжчика везли на кладовище не 
лише на возику, а й навіть на санях, незва-
жаючи на пору року (у Південній Осетії);

9) по завершенню похорону на могилі 
розпалювали багаття8;

10) поминки справляли по завершенню 
похорону та протягом року здійснювали 
12 великих та малих поминок9;
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11) під Новий рік осетини робили опу-
дало, що зображувало небіжчика, і протя-
гом дня пригощали його та всіх присутніх 
на поминках10;

12) на могилах, якщо це не були скле-
пи, осетини споруджували надмогильні 
пам’ятники11 [Миллер 1882; Калоев 1984, 
72–105; Дюмезиль 1990, 188–198]. 

За спостереженнями Б.О. Калоєва, “у 
цілому ж у похоронному циклі осетинів 
все ж таки домінують іранські елементи… 
на місцевому кавказькому ґрунті виникла 
низка архаїчних елементів похорону, май-
же усі форми поховальних споруд (склепи, 
кам’яні ящики, печерні поховання тощо), а 
також різноманітні надмогильні пам’ятни-
ки” [Калоев 1984, 101]. Отже, ми бачимо в 
осетинському поховальному обряді багато 
рис скіфської поховальної обрядовості, а 
також багато нового, що, безумовно, діста-
лось осетинам у спадщину від їхніх ірано-
мовних предків – сарматів та аланів. 

Досить цікаво, що в багатьох слов’ян-
ських поховальних обрядах можна впіз-
нати риси осетинських (аланських) похо-
вальних традицій. Так, О. Фамінцин від-
значив такі “осетинські” традиції серед 
частини південних та західних слов’ян: “в 
Черногории… женщины иногда обрезы-
вают себе волосы или, по крайней мере, 
ходят первое время после смертного слу-
чая с непокрытой головой. Сербы также 
несколько времени ходят без шапок, т.е. с 
обнаженной головой. В Черногории мать 
и сестры умершего обрезывают себе косы 
и кладут в могилу, вместе с покойником. 
Чехи, по словам хроники Бельского, опла-
кивая смерть Любуши, бросали в разведен-
ный для могилы огонь обрезанные волосы 
и ногти” [Фаминцын 1895, 26]. Очевидно, 
і у слов’ян, і в осетинів цей звичай мав за-
мінити людське жертвоприношення близь-
ких родичок жіночої статі та означав, що 
разом з частиною тіла частина душі живих 
жінок буде з душою небічжчика у Потой-
бічному Світі!

У поховальних традиціях східних сло-
в’ян є такі, що знаходять аналоги лише се-
ред осетинських. До них слід віднести об-
ряд присвячення коня, описаний Д.К. Зеле-
ніним: “Дочери умершего садятся на гроб 
своего отца и, положив головы на крышку 
гроба, плачут всю дорогу. На кладбище 
лошадь непременно перепрягают: сперва 

ее выпрягают, затем обводят по ходу солн-
ца вокруг саней или телеги и после это-
го сразу же вновь запрягают. Сани часто 
оставляют (навсегда или какое-то время) 
на могиле или на краю деревни – подаль-
ше от дома” [Зеленин 1991, 350]. Головна 
відмінність цього східнослов’янського 
звичаю від осетинського полягає в тому, 
що осетини обводили присвячуваного 
коня навколо небіжчика тричі і це супро-
воджувалось присвячувальною промовою 
та іншими діями [Калоев 1964]. Очевидно, 
в язичників-слов’ян небіжчика везли на 
санях або возику до місця кремації і саме 
тоді перепрягали коня та обводили його 
навколо померлого, тобто таким чином 
присвячували коня, що замінювало його 
жертвоприношення. Східні слов’яни, як і 
осетини, у багатьох випадках не вбивали 
коней, а лише присвячували їх небіжчику. 
У цьому головна відмінність цього обря-
ду від скіфського. Можна також нагадати 
повідомлення польського автора XVI ст. 
Іоанна Менеція, згідно з яким у західно-
руського населення небіжчика, одягнутого 
та взутого, садили верхи на коня і учасни-
ки поховальної церемонії супроводжували 
тіло до могили верхи на конях [Котлярев-
ский 1868, 149–150].

Особливий інтерес становить те, що у 
давнину східні слов’яни везли небіжчи-
ків на кладовище на санях навіть у літній 
період року [Зеленин 1991, 350]. У Пів-
денній Осетії, у верхів’ях річки Велика 
Ліахві, осетини перед виносом небіжчика 
обов’язково клали його на сани, хоча мо-
гла бути і літня пора року [Калоев 1984, 
92]. Можна повністю погодитись із при-
пущенням Д.К. Зеленіна, що сани являли 
собою “найдавніший тип возика” [Зеленин 
1991, 350]. Тобто можна вести розмову про 
те, що у даному звичаї ми бачимо відго-
мін найдавнішої поховальної обрядовості. 
У зв’язку з цим постає природне питан-
ня: ця подібність є результатом контактів 
давніх іранців і слов’ян чи являє собою 
лише результат збереження найдавніших 
традицій?

Таким чином, спостереження етногра-
фічного характеру над поховальною цере-
монією слов’ян дозволили виявити одну 
суттєву закономірність: поховальні тради-
ції східних слов’ян мають спільні риси як 
зі скіфським обрядом, так і осетинським, 



Східний світ №4 2007 35

О.Б. Бубенок

а поховальні традиції західних та півден-
них слов’ян у більшості випадків нагаду-
ють здебільше власне скіфські поховальні 
звичаї. На підставі цього можно вислови-
ти припущення, що у скіфські часи пра-
слов’яни, які мали проживати на більш об-
меженій території, ніж у більш пізні часи, 
зазнали впливу саме скіфської культури, 
де вагомі позиції мали посідати уявлення 
про Потойбічний Світ. У першому ж ти-
сячолітті нової ери східна група слов’ян 
розселилася у південній частині Східної 
Європи, де вони зіткнулися із сармато-ала-
нами, культура яких була продовженням 
скіфської, і внаслідок нових контактів за-
позичили нові поховальні звичаї, схожі не 
лише зі скіфськими, а й з осетинськими. 

Ці спостереження етнографічного ха-
рактеру збігаються з даними лінгвістики, 
відповідно до яких у східнослов’янських 
(насамперед в українській) мовах чимало 
запозичень зі східноіранських мов. І що 
дуже цікаво, ці запозичення у багатьох ви-
падках стосуються сфери релігійних віру-
вань. Насамперед це стосується походжен-
ня імен деяких язичницьких богів слов’ян, 
що, на думку дослідників, були іранським. 
Вони згадуються в “Повісті врем’яних літ” 
при описі подій 980 р., і серед них – Хо-
ръс, Дажьбог, Стрибог, Сѣмарьгл тощо 
[Повість врем’яних літ 1990, 132–133]. 
В.І. Абаєв вважав, що імена богів Хоръс 
та Сѣмарьгл мали іранське походження. 
На думку дослідника, в Хорсі слід вбача-
ти старого аланського бога, ім’я якого слід 
перекладати як “добрий, хороший” [Аба-
ев 1959, 115]. Б.О. Рибаков вважав Хорса 
богом сонячного світила, невід’ємного від 
образу Дажбога – Сонця, що в принципі 
не суперечить висновкам В.І. Абаєва про 
функції цього слова як епітета [Рыбаков 
1981, 432; Рыбаков 1988, 444]. На думку 
Б.О. Рибакова, іранськими за походженням 
були імена Дажбога та Стрибога, оскільки 
вони містили слово бог, що є, безумовно, 
запозиченням з іранських мов [Рыбаков 
1981, 432]. Р. Якобсон схильний поясню-
вати ім’я Дажьбог як “подавач багатств”, 
а Стрибог – “поширювач багатств” [Якоб-
сон 1970, 617].

До іранського пантеону дослідники 
відносять також “СЂмарьгла”. Аналоги 
йому знаходять в індоіранській міфоло-
гії, де “Сайно мріга” (Рігведа) і “Симург” 

(Авеста) позначали собако-птицю [Рыба-
ков 1981, 432; Рыбаков 1988, 444]. На дум-
ку В.І. Абаєва, у скіфо-осетинських мовах 
слову marg – “птиця” була притаманна 
огласовка а, тоді як у перській та інших 
іранських мовах був наявний тільки голо-
сний u (murg) [Абаев 1959, 115].

З іранським впливом пов’язують також 
походження східнослов’янського божества 
Сварог, де слово Svar означає “суперечка, 
боротьба, опір” [Якобсон 1970, 616]. Іран-
ським за походженням також вважається 
східнослов’янський бог Родъ, який має 
аналог з осетинським богом родючості Naf 
[Абаев 1965, 110–111]. Навіть персонаж мі-
фології Вій, згаданий в одноіменній повісті 
М.В. Гоголя і запозичений з українського 
фольклору, на думку багатьох дослідників, 
має іранське походження і співвідносить-
ся з осетинським Ваюгом та індоєвропей-
ським богом Ваю. Цікаво, що осетинський 
Ваюг, на думку В.І. Абаєва, мав означати 
“приватник потойбічного світу”, а авес-
тійське Ваю було ім’ям бога смерті [Абаев 
1958, 303–307].

Проте чимало іранських запозичень 
було виявлено в польській та інших захід-
нослов’янських та південнослов’янських 
мовах. О.М. Трубачов з цього приводу за-
значав: “Визначне місце серед цих запози-
чень, збігів та інтерференцій посідають ві-
дображення впливів або зближень у сфері 
морально-етичних уявлень, релігійних ві-
рувань... Загалом не можна залишити поза 
увагою той факт, що більшість дослідже-
них слов’яно-іранських схожостей на ма-
теріалі польського словника відноситься 
до термінології духовного світу людини...” 
[Трубачев 1967, 79]. До числа цих запо-
зичень культового характеру з іранських 
мов у західнослов’янські дослідник від-
ніс такі праслов’янські лексичні одиниці: 
*obačiti (східноіран. *abi-āxšaya-), *patriti 
(авест. pāθrāi – “охороняти, захищати”), 
*šatriti (авест. xšaθra- – “влада, пануван-
ня”), *dъbati (авест. dəbaēš- – “ворогува-
ти, ображати, кривдити”), *trъvati (авест. 
taurvaya- – “перемогти”), *tušiti (індоіран. 
*tuš- – “заспокоїтись”), *pitvati (авест. 
pōiθwa- – “дробити, давити”), *žъvavъjъ 
(авест. ĵv- – “жити”), *počvara (давньоіран. 
*pati-vāra- – “напад, напасть”), *rarogъ 
(давньоіран. vāragna- – “сокіл”) тощо. 
При цьому О.М. Трубачов не без підстав 
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вважав, що ці релігійно-культові терміни 
проникли у слов’янське середовище ще у 
скіфо-сарматські часи, тобто є дуже давні-
ми [Трубачев 1967, 44–79]. 

О.М. Трубачовим та іншими дослідни-
ками були виділені спільні для усіх слов’ян-
ських мов іранізми, що мають відношен-
ня до релігійно-культової практики. Так, 
до них слід віднести термін bogъ (авест. 
baga- – “багатство, надбання, щастя”) та 
похідні від нього антропоніми – польськ. 
Bogodar, давньоруськ. Богухвалъ, польськ. 
Boguchwal, чеськ. Bohuchval, польськ. 
Bogusław, Bogumił, Bogdan, Bogodan, 
сербськохорват. Bógdān, давньоруськ. Бо-
годанъ, Богданъ. І таких спільних запози-
чень з іранських мов чимало, хоча не всі 
вони пов’язані з релігійними уявленнями 
[Трубачев 1967, 25–31].

Отже, якщо в мови слов’ян так міцно 
проникло багато слів релігійно-культового 
характеру з діалектів скіфів, сарматів та 
аланів, то це мало стати наслідком поши-
рення серед давніх слов’ян релігійних ві-
рувань, серед яких не останнє місце мали 
посідати уявлення про життя і смерть, про 
Потойбічний Світ тощо. Наслідком цього 
і стали спільні риси в поховальній обря-
довості слов’ян та іраномовних етнічних 
груп минулого і сучасності – скіфів, аланів 
та осетинів. О.М. Трубачов висловив при-
пущення, що багато іранізмів потрапили в 
українську мову саме з польської, де вони 
посіли значне місце ще зі скіфських часів 
[Трубачев 1967, 44–79]. Проте К.М. Тищен-
ко висловив незгоду з цим припущенням і 
довів, що це є проявом субстрату, якщо ви-
ходити з того, що предки українців досить 
рано оселилися у Північному Причорно-
мор’ї, де документально зафіксоване іс-
нування іраномовного населення з першої 
половини І тис. до н.е. по XV ст. н.е. [Ти-
щенко 2006, 119–140]. Виникає природне 
запитання: як давні іранізми та “скіфські” 
поховальні звичаї потрапили до предків 
західних та південних слов’ян?

У сучасній науці ще не утвердилась 
остаточно думка, де у скіфські часи зна-
ходився ареал розселення праслов’ян-
ських племен. На думку одних дослідни-
ків, прабатьківщина слов’ян у І тис. до 
н.е. простягалась від Південної Балтії до 
Середнього Подніпров’я. Інші ж дослід-
ники схильні обмежувати первісний аре-

ал праслов’янських племен територією 
сучасної Польщі, що значною мірою від-
даляло їх від місць проживання скіфських 
племен степів Північного Причорномор’я. 
Проте є свідчення археологічного характе-
ру, що дозволяють припустити наявність 
тривалих контактів між слов’янами і скі-
фами саме на території сучасної Польщі. 
Так, Ю.В. Кухаренко у книзі “Археологія 
Польщі” відзначив таке: “З кінця VI ст. 
до н.е. на територію, зайняту племенами 
лужицької культури, починають нападати 
скіфи. Під час цих грабіжницьких набігів 
скіфи дійшли аж до Одри на заході та Ку-
явії на півночі. Про це свідчать знахідки 
скіфських речей, головним чином пред-
метів озброєння, у Віташкові (Witaszko-
wo, колишнє Феттерсфельд) Губінського 
повяту, Бодзанове (Bodzanowo) Алексан-
дров-Куявського повяту, Божневе (Bozzn-
iewo) Стщельницького повяту та в інших 
місцях. Багато лужицьких міст при цьому 
були зруйновані та спалені скіфами (Каме-
нец біля Томуня, Поляновіце – Polanowice 
Губінського повяту, Віціна – Wicina повяту 
Жари, Стшегом – Strzegom Свіушцького 
повяту тощо). Набіги скіфів сильно піді-
рвали могутність лужицьких племен і тим 
самим послабили їхній опір східнопомор-
ським племенам насували з півночі на лу-
жицькі землі ” [Кухаренко 1969, 99]. Отже, 
політичне домінування скіфів на землях 
праслов’ян на території сучасної Польщі 
протягом VI ст. до н.е. могло сприяти по-
ширенню серед останніх не лише багатьох 
давньоіранських лексем, а й ідеологічних 
уявлень, що згодом відобразилось на похо-
вальному обряді західних слов’ян.

* * *
Проте у поховальних традиціях східних 

слов’ян є риси, що зближують їхню дохрис-
тиянську поховальну церемонію не лише з 
аналогічними звичаями скіфів, сарматів, 
аланів та осетинів, а й із поховальною об-
рядовістю зороастрійців. У зв’язку з цим 
великий інтерес становить звичай викидан-
ня “нечистого” трупа у безлюдному місці, 
поза межами цвинтаря. На півночі Росії 
таких небіжчиків називали “заложные” і 
ховали не в землі, а на землі, накриваючи 
їх хмизом. До числа цих невдах відносили 
тих, хто помер передчасно насильницькою 
смертю, наклав на себе руки тощо. Давній 
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звичай вимагав не закопувати “заложних” 
небіжчиків у землю. Вважалося, що “мати-
земля” не приймає нечистий труп, і якщо 
цей принцип буде порушено, то це при-
зведе до стихійного лиха. Тому “нечистих” 
небіжчиків кидали у віддалених місцях, 
найчастіше в ярах та болотах. Щоб уберег-
ти трупи від поїдання дикими тваринами, 
їх накривали хмизом. Проте у “Хроніці 
Авраамки”, написаній не пізніше XVI ст., 
розповідається про те, що у 1159 р. помер 
митрополит Київський Костянтин, який до 
того заповів труп його не ховати в землю, 
а викинути за межі міста на з’їдання соба-
кам. Заповіт було виконано, і це справило 
велике враження на сучасників. Проте від-
сутність поховань для “заложних” покій-
ників, за уявленнями східних слов’ян, мала 
призвести до помсти з боку непохованих. 
І тому навесні, коли існувала загроза май-
бутньому врожаю, влаштовували особливі 
поминки, що мали замінити звичайний по-
хорон. За часів поширення християнства 
це збіглося із “семиком”, котрий відзнача-
ли на сьомий день після Пасхи або трохи 
пізніше. Проте, незважаючи на протидію 
християнської церкви, народ продовжував 
дотримуватись традиції і це змусило церк-
ву піти на компроміс. І за часів пізнього 
Середньовіччя за межами міст з’явилися 
спеціальні місця, що являли собою спору-
ди над ямами, куди складали трупи “залож-
них” небіжчиків і при цьому їх не засипали 
землею. В “семик” усіх “заложних” небіж-
чиків ховали в спільній ямі, засипаючи їхні 
тіла землею. Наприкінці ХХ – на початку 
ХХ ст. “заложних” небіжчиків вже ховали 
у землі, але поза межами спільних кладо-
вищ, що вважалися чистими та священни-
ми [Зеленин 1991, 352–354; Рыбаков 1994, 
142–143].

Дослідники по-різному намагалися по-
яснити походження віри в “заложних” не-
біжчиків у середовищі східних слов’ян. 
Так, Б.О. Рибаков пояснював це таким 
чином: «Уявлення про особливу таємничу, 
але частково керовану силу мерців-упирів 
мали виникнути дуже рано, ще у середо-
вищі мисливського суспільства. Та розпов-
сюдженість духів зла, що була відзначена 
руськими замовленнями XVII–XIX ст., 
їхній зв’язок з темним лісом, трясовина-
ми, ярами, річками та озерами дозволяють 
припускати, що мезолітичний невідомий 

ліс, який покривав пів-Європи, наклав 
свій відбиток на первісні уявлення про 
сили зла, що мали очікувати на людину у 
цих місцях... Ті, що загинули невідомо де 
або були переможені злими силами, оче-
видно, самі ставали в очах родичів пред-
ставниками стану невідомих, можливих 
ворогів. До складу упирів потрапляли, 
скоріш за все, і вбиті реальні вороги, чу-
жоплемінники та “недолюдки” роду люд-
ського – злочинці, вигнанці із племені та 
померлі поза межами племінної території» 
[Рыбаков 1994, 143]. Проте Д.К. Зеленін 
вбачав у походженні віри у “заложних” не-
біжчиків зовсім інші причини. Він зазна-
чав, що “окрім східних слов’ян, описаний 
спосіб ховати нечисті трупи, викидаючи 
їх у глухі, пустельні місця, відомий зоро-
астрійцям, так само як багатьом монголь-
ським та деяким тюркським народностям; 
він зустрічається іноді також у мордви та у 
литовців” [Зеленин 1991, 354]. На підставі 
своїх спостережень дослідник прийшов до 
досить важливого висновку: “Дуже давній 
і, безперечно, язичницький звичай східних 
слов’ян вимагав не закопувати заложних 
небіжчиків у землю. Вірогідно, при цьому 
намагались уникнути осквернення землі 
нечистим трупом. Ідея такого осквернен-
ня широко розповсюджена на Сході, у 
зороастрійців, але у сучасних віруваннях 
східних слов’ян вона жодною мірою не 
відображена. Замість цього ми знаходимо 
тут ідею гніву землі, яка ображена тим, що 
в ній опинився нечистий труп” [Зеленин 
1991, 352].

За уявленнями зороастрійців, “коли лю-
дина помирає, тобто як тільки душа від-
окремиться від тіла, на небіжчика із пекла 
нападає nasu= у формі страшної мухи, і 
хто б з цього часу ні доторкнувся до тру-
па, стає нечистим і робить нечистим того, 
до кого доторкнеться” [Мейтарчиян 2001, 
146]. Все це перебуває у відповідності до 
догматів зороастрійців, записаних у їх-
ніх священних книгах. З приводу цього 
М. Мейтарчиян зазначила: «“Авеста” за-
бороняє ховати трупи. Зороастрійці роз-
цінюють поховання трупів як важкий гріх, 
як осквернення землі. “Відевдат” передба-
чає покарання за поховання трупів собак 
або людей. В основі усіх цих наказів та 
заборон, пов’язаних зі звичаєм виставлян-
ня трупів, лежить принцип захисту стихій 
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(землі, вогню, води та повітря. – О.Б.) від 
осквернення”» [Мейтарчиян 2001, 107]. 
Отже, ситуація із “заложними” небіжчи-
ками дозволяє висловити припущення про 
трансформацію зороастрійських традицій 
на новому слов’янському ґрунті!

У деяких випадках слов’яни поминали 
своїх небіжчиків на 3–4-й, 10-й та 30-й дні 
після дня смерті [Котляревский 1868, 150; 
Фаминцын 1895, 23]. Досить цікаво, що 
це знаходить аналоги серед поминальних 
традицій зороастрійців: “На третій день 
починають приготування для присвячен-
ня божествам, які мають бути пов’язані з 
долею душі. ...Вважається, що на світан-
ку четвертого дня душа має перейти міст 
суду. У зв’язку з цим проводять церемонію 
čahārom, щоб полегшити перехід душі че-
рез міст. ...Три дні після смерті родичі не-
біжчика не їдять м’яса та не дають його со-
баці. А вночі на четвертий день готується 
м’ясна їжа andom, що складається із семи 
внутрішніх частин тварини, які найбіль-
ше відображають її сутність... На десятий 
день проводиться ритуал daha, тобто має 
бути проведена одна церемонія Yasnsa на 
честь Ašoān, тобто Arda Fravaš, та один 
хліб darūn має бути освячений на честь 
Ašoān. На тридцятий день seruza darūn має 
бути освячений на честь Srōš та на честь 
Ašāvan. Білий чистий одяг має бути освя-
чений біля darūn, та фрукти мають бути за-
лишені поруч” [Мейтарчиян 2001, 124].

Ще у свій час О. Фамінцин помітив 
інші збіги у поминальній обрядовості 
слов’ян та зороастрійців Ірану: «“К глав-
нейшим поминальным праздникам в Рос-
сии принадлежат весенние поминки, ныне 
совершаемые в день Радуницы (Новый 
день), т.е. во вторник на Фоминой неделе, 
также в Троицкую субботу; поминают на 
Руси покойников и накануне масляницы, 
т.е. в самую ранню весеннюю пору; с пе-
ренесеним же празднования Нового года 
на 1-е января, т.е. на начало святок, поми-
новение усопших родственников местами, 
как, например, в Малой Руси, вошло и в 
число святочных обрядов. Болгары так-
же отправляют поминки (“задушницы”) 
в известные субботы в течение весны. 
Сербо-хорваты справляют “Радуницу” в 
понедельник на Фоминой неделе. Кроме 
того, главнейшим поминальным днем (“за-
душница”) у сербов служит всесвятское 

воскресенье, т.е. также один из весенних 
праздников... В Иране, по народному веро-
ванию, души усопших пробуджались вес-
ною, вместе с пробуждением природы. В 
это время, а именно в течение последних 
пяти дней старого года (февраля) и пер-
вых пяти – нового (марта), следователь-
но, в то же, приблизительно, время, как у 
древних римлян и славян, они нисходили 
на землю, посещали дома своих родствен-
ников и принимали от них угощення: “Кто 
жертвует им (душам усопших)”, говорит-
ся в Авесте, “рукою, снабженною мясом, 
рукою, снабженною одеждой, с молитвою, 
достигающей чистоты, того благославля-
ют удовлетворенные, не мстительные, не 
оскорбленные, сильные фраварши (души 
усопших), чистые: в этом доме (говорят 
они) будет изобилие быков, людей, в нем 
будут быстрые кони и крепкая колесница; 
тот муж будет пользоваться почтением, 
будет главою собрания, кто нам постоян-
но жертвует рукою, снабженною мясом, 
рукою, снабженною одеждой, с молитвою, 
достигающею чистоты”. Выраженный 
здесь взгляд на отношение людей к усо-
пшим родственникам продолжает и ныне 
существовать в народе у всех славян... 
Во всех данных случаях обнаруживается 
существование в сознании народов сла-
вянского племени древне-арийского пред-
ставления о тесных отношениях человека 
к усопшим его родичам» [Фаминцын 1895, 
22–25 ]. 

Отже, зазначені збіги у поховально-по-
минальній обрядовості слов’ян і давніх 
іранців-зороастрійців можна пояснити 
або спільністю індоєвропейського похо-
дження, або контактами протягом доби 
Античності та раннього Cередньовіччя 
коли посередниками у розповсюджені ідео-
логічних вірувань між зороастрійськими 
Іраном та Середньою Азією і слов’яна-
ми Північного Причорномор’я у першо-
му тисячолітті нової ери стали кочівники 
іранського та алтайського походження. На 
користь останнього припущення можна 
зауважити, що з VI ст. по Х ст.н.е. у Пів-
нічному Причорномор’ї та на півночі Кав-
казу проживали болгари, які ще в V–VI ст. 
були відомі своїми походами до Закавказ-
зя, тобто мали контакти з населенням Са-
санідського Ірану, де панівною релігією 
був зороастризм. Нащадками середньо-
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вічних болгар на Середній Волзі, які збе-
регли не лише давню болгарську мову, а й 
давні релігійні традиції, є чуваші. За спо-
стереженнями дослідників, поховальні 
традиції чувашів у деяких випадках схожі 
на зороастрійські. Так, небіжчика чуваші, 
як і деякі іраномовні народи, ховали на ро-
довому некрополі у могильних ямах. На 
могилі вони встановлювали стовп – міні-
атюрну модель Всесвіту. Під час похорону 
вони розпалювали багаття, ставили посуд 
з їжею, приносили жертви богам тощо. У 
чувашів, як і в “Авесті”, існувало уявлен-
ня про міст, де душа небіжчика підлягала 
допиту. Чуваші, у відповідності до вимог 
зороастризму, особливо шанували собаку 
[Каховский 1984, 135–136; Кузьмина 1977, 
97–99; Бойс 1987, 37–40].

Проте є більше підстав вважати, що 
південну частину східних слов’ян за ча-
сів раннього Середньовіччя з деякими до-
гматами зороастризму могли ознайомити 
алани північнокавказького походження. 
Саме ця іраномовна етнічна група у пер-
шому столітті нової ери з’явилася у степах 
Середньої Азії, у південній частині якої 
проживали зороастрійці [Рапопорт 1971]. 
Там вони і могли уперше ознайомитись із 
вченням Зороастра. Вже у перші століття 
нової ери алани, перебуваючи на Північно-
му Кавказі, здійснювали походи до Закав-
каззя, де об’єктом їхніх нападів спочатку 
стала Парфія, а згодом – імперія Сасанідів, 
тобто держави, де панівною релігією був 
зороастризм. У VIII–Х ст. частина північ-
нокавказьких аланів проживала в оточен-
ні слов’янських племен у лісостеповому 
Подонні, куди їх переселили хозари для 
утвердження своєї політичної зверхності 
над племенами сіверян, полян, радимичів 
та в’ятичів. Це був період найбільш інтен-
сивних алано-слов’янських контактів.

Дослідники вже давно звернули ува-
гу на те, що у середовищі нащадків пів-
нічнокавказьких аланів – осетинів набули 
поширення поховання у склепах [Калоев 
1984, 95–96], які дуже нагадували анало-
гічні поховальні споруди зороастрійців 
Хорезму [Снесарев 1960, 60–71; Мейтар-
чиян 2001, 73–74]. При такому обряді по-
ховання останки небіжчиків залишали на 
спеціальних нішах, що запобігало осквер-
ненню землі. Досить цікаво, що катакомб-
ний обряд середньовічних аланів мав у де-

яких рисах відповідати цій традиції. Сама 
конструкція такого підземного склепу 
дозволяє вважати, що небіжчики не мали 
торкатись землі, тобто поховальні камери 
катакомб у більшості випадків не засипа-
лись землею. Що стосується запобігання 
контакту із землею знизу, то у досить ве-
ликій кількості катакомб Дмитрівського та 
Маяцького катакомбних могильників дно 
поховальних камер або посипалося вугіль-
ними підсипками, або туди клали дерев’я-
ний настил чи очеретяну циновку [Плетне-
ва 1989, 201–202; Флеров 1993, 24, 30].

Досить цікаво, що аналогічні зоро-
астрійським уявлення про Потойбічний 
Світ збереглися у міфах осетинів, що су-
проводжують поховальний ритуал. Подо-
рож душі у Потойбічний Світ описана до-
сить детально. Так, небіжчик, який щойно 
залишив рідних, сідає верхи на коня. По 
дорозі він зустрічає дозорців, яким від-
дає хлібці, котрі поклали у могилу. Далі 
він підходить до річки, через яку замість 
мосту перекинуто колоду. Біля річки стоїть 
Аміонон, котрий допитує душу небіжчика і 
при цьому все знає про його минуле. Якщо 
душа каже правду, то її Аміонон пропус-
кає. Проте якщо душа каже неправду, то 
Аміонон лупцює її по губах віником, ви-
моченим кров’ю. Пропущена душа іде по 
колоді, яка для праведника стає широким 
мостом. Перейшовши річку, душа бачить 
картини із зовсім протилежними сюжета-
ми про праведників і грішників. Врешті-
решт душа опиняється на розпутті трьох 
доріг, з яких одна веде на небо, друга – у 
пекло, а третя (середня) є найкращою, бо 
веде до Барастира – царя мертвих. Той за-
прошує гостя і пропонує сісти [Дюмезиль 
1990, 196–197]. Проте Ж. Дюмезіль досить 
слушно зазначив, що в осетинському нарт-
ському епосі відсутні згадки про міст, про 
Аміонона. Саме це дозволило досліднико-
ві зробити висновок, що в нартських сю-
жетах осетинів про Потойбічний Світ “не-
має нічого маздаїстського”. Він не схиль-
ний вважати образ Барастира запозиченим 
від зороастрійців, а вважає його “чисто 
осетинським персонажем”, тому що “осе-
тини та іранці Азії є спадкоємцями одно-
го арійського народу, в якого, без сумнівів, 
був – Індія тому доказ – “Володар мерт-
вих” [Дюмезиль 1990, 197–198]. Отже, 
є більше підстав вважати, що в аланів та 
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Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов’ян

сарматів, які за часів пізньої Античності 
та раннього Середньовіччя проживали по 
сусідству зі слов’янами, існували давні ві-
рування про Потойбічний Світ, лише зов-
ні схожі із зороастрійськими, і саме вони 
мали потрапити до частини слов’ян, де за-
знали певної обробки. 

* * *
Таким чином, дані письмових джерел 

та етнографічні дослідження дозволили 
виявити у традиціях слов’ян, пов’язаних 
із поховально-поминальною обрядовістю, 
певні нашарування, що знаходять аналоги у 
поховальних церемоніях скіфів та сучасних 
осетинів. При цьому скіфські поховальні 
обряди були виявлені не лише серед схід-
них слов’ян, а й серед західних і південних. 
У той же час поховальні традиції східних 
слов’ян знаходять також аналоги у похо-
вальних традиціях сучасних осетинів. Це 
можна пояснити тим, що ще у скіфський 

період праслов’яни зазнали впливу ідеоло-
гії скіфів на уявлення про Потойбічний Світ, 
тоді як предки східних слов’ян у період піз-
ньої Античності та раннього Середньовіччя 
повинні були мати інтенсивні контакти із 
сармато-аланськими племенами у Північно-
му Причорномор’ї. Що стосується ідеї про 
поширення серед слов’ян зороастрійських 
традицій, то такі твердження є безпідстав-
ними, тому що ідеологічні уявлення давніх 
іранців про життя і смерть у багатьох ри-
сах мали походити на ранні зороастрійські. 
Отже, язичницький поховальний обряд 
слов’ян відзначався певною консервативніс-
тю і дозволив виявити невідомі сторінки в 
історії слов’яно-іранських культурних кон-
тактів. На жаль, поки що ми ще не можемо 
повністю реконструювати систему вірувань 
давніх слов’ян та їхніх іраномовних сусідів 
про Потойбічний Світ, про життя і смерть. 
Здається, що у майбутньому такий напрям 
досліджень є вельми перспективним.

1 У перекладі Г.А. Стратановського на російську цей фрагмент має такий вигляд: “…отрезают 
кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцара-
пывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами” [Геродот 1972]. 

2 Вважалося, що людина має розпочати нове життя і тому має бути саме у новому одязі.
3 Це мало замінити звичайне людське жертвоприношення.
4 Цікаво, що і скіфи, і слов’яни під час поховальної церемонії душили жертв. 
5 Очевидно, це замінювало людське жертвоприношення.
6 На відміну від скіфів, осетини коня не вбивали із суто практичних міркувань, і тому описа-

ний звичай лише імітував жертвоприношення коня. 
7 Заміна жертвоприношення дружини.
8 Віра в очисну силу вогню.
9 Віра в те, що під час поминок душа мала годуватися духом від їжі.
10 Віра в те, що в опудало мала тимчасово вселятися душа небіжчика.
11 Для увіковічення пам’яті.
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ПЕРШІ десятиліття елліністичного 
періоду були ознаменовані появою в 

античному пантеоні нового бога на ім’я 
Серапіс. Перед дослідниками, котрі при-
ділили увагу вивченню історії виникнення 
культу нового божества, стояла низка вза-
ємопов’язаних питань. Серед них можна 
виділити два таких: ким і коли цей культ 
було створено? Вичерпної однозначної 
відповіді на ці запитання не існує й до сьо-
годення. 

Більшість вчених і до наших часів по-
діляють гіпотезу, згідно з якою культ цьо-
го бога вперше з’явився в елліністичному 
Єгипті. При цьому ініціатором і засно-
вником вищевказаного культу вони вва-
жають Птолемея І, котрий у такий спосіб 
прагнув зблизити між собою прийшле та 
місцеве населення елліністичного Єгипту 
[Michaelis 1885, 289; Milne 1901, 277; Otto 
1905, 11–15, 1908, 214–215; Schubart 1937, 
32; Зелинский 1996, 61–63; Bell 1922, 
143–144; Bevan 1927, 44–45; Nock 1928, 
21, 26; Струве 1928, 140; Тарн 1949, 323; 
Weinreich 1931, 13–15; Visser 1938, 20; Ma-
gie 1953, 167, not. 43, 168, not. 44; Breasted 
1959, 367; Vidman1970, 18–26; Hornbostel 
1973, 139; Коростовцев1976, 246–251; Бен-
гтсон 1982, 41; Turner 1984, 170; Свенциц-
кая 1985, 42; Lewis 1986, 69–70; Walbank 
1993, 121; Hoelbl 2001, 112; Huss 2001, 
242–244; Пети, Ларонд 2004, 99; Stephens 
2005, 220–221]. Друга група вчених вва-
жає, що цей бог існував дещо раніше, аніж 
на нього звернув свою увагу Птолемей Со-
тер. Одні з них дотримуються думки, згід-
но з якою культ Серапіса вперше з’явився 
з подачі Александра Македонського. Інші 
вважають, що він має ще довшу історію 
[Струве 1928, 146; Welles 1962, 271–298; 
idem. 1965, 223; Bosworth 1971, 118–120; 
Montevecchi 1979, 289–290; Hammond, 
Walbank 1988, 20, NOT. 1, 94; Бивар 1991, 
59–60]1. 

З-поміж усіх міркувань, що виникли у 
зв’язку з означеним питанням, мені в ці-
лому імпонує підхід до проблеми виник-
нення культу Серапіса таких дослідників, 

як В.В. Струве, Ч. Уеллс, А. Босворт та 
один зі співавторів фундаментальної “Іс-
торії античної Македонії” (1988) – Н. Хем-
монд. На думку цих науковців, фактичним 
ініціатором появи культу нового божества 
був не Птолемей, а Александр Македон-
ський (див. вище). Так, згідно з гіпотезою 
В.В. Струве, складовими культу Серапіса 
були вірування, пов’язані з постатями єги-
петського Осерапіса (Осиріса-Апіса), ва-
вилонського Мардука і, можливо, власне 
синопського Серапіса, який міг мати гре-
ко-малоазійське та іранське коріння [Стру-
ве 1928, 140–152]. У свою чергу, Ч. Уеллс, 
чию думку пізніше підтримали й розви-
нули А. Босворт і Н. Хеммонд, зрештою 
прийшов до висновку, що Александр тією 
чи іншою мірою міг сприяти трансформу-
ванню й поширенню у своєму війську та 
придворному таборі культу єгипетського 
Осиріса-Апіса, знайденого ним на місці 
заснування Александрії. Це ж, у свою чер-
гу, призвело до набуття цим культом за-
гальнодержавного характеру [Welles 1965, 
223; Bosworth 1971, 118–120; Hammond, 
Walbank 1988, 20, not. 1, 94]2. 

Я не буду переповідати на сторінках 
цього невеликого дослідження усі поло-
ження, наведені на користь цієї гіпотези 
іншими дослідниками, тим більше що де-
які з них виявилися хибними. Так, більш 
ніж сумнівною видається історія про при-
везення статуї Серапіса до Єгипту з при-
чорноморської Синопи, розказана Плу-
тархом і Тацитом [Tacitus 1977, IV, 83–84; 
Plutarchus 1935, 27–28; idem. 1954, 36; пор. 
Clemens 1949, IV, 48]3. На це вказує від-
сутність у епіграфічних та нумізматичних 
джерелах з доримської Синопи будь-яких 
згадок про існування загальнополісних 
культів не лише Серапіса, а й Аїда (Плу-
тона) та Персифони [Magie 1953, 168, 180; 
Erciyas 2001, 315, pl. I, 1, 8–10, 14–21]4. Ця 
ж обставина, у свою чергу, позбавляє культ 
Серапіса греко-малоазійського коріння5.

Проте, визнаючи основні досягнен-
ня моїх попередників у розробці теорії 
стосовно заснування культу нового бога 

А.Л. Зелінський 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСНОВНИКА 
КУЛЬТУ СЕРАПІСА
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Александром, я поділюсь деякими влас-
ними міркуваннями, що можуть стати до-
датковими аргументами на користь цієї 
гіпотези. 

Перш за все слід звернутися до пробле-
ми визначення витоків культу новоство-
реного божества. З приводу коріння цього 
культу серед дослідників також побутують 
різні думки. Найпоширеніша гіпотеза по-
лягає в тому, що культ Серапіса у своїй 
основі почав формуватися раніше, ніж 
син Лага заволодів країною Нілу, але при 
цьому він має виключно греко-єгипетське 
коріння, оскільки поєднує у собі риси різ-
них грецьких і єгипетських богів. Сама ж 
його назва у цьому випадку виводиться від 
поняття Осиріс Апіс, яким єгиптяни ви-
значали померлих “возз’єднаних з Осирі-
сом” священних биків, Апісів (див. вище) 
[Manteuffel 1950, 130; Świderkówna 1983, 
129–130]. Згідно з іншою гіпотезою цей 
бог має іранське походження і є однією з 
іпостасей Мітри як покровителя держави 
і державної влади [Turner 1984, 170, not. 
155; Бивар 1991, 52–64; Bivar 1998, 13–30, 
41–42, 111–113, 115]6. І, нарешті, існують 
дослідники, котрі вважають, що коріння 
цього культу слід шукати у Вавилоні. В 
основу цієї гіпотези було покладено поло-
ження, згідно з яким ім’я Серапіс (за ін-
шим звучанням – Сарапіс) – грецький ва-
ріант одного з імен месопотамського бога 
Еа, котре в оригіналі звучить як Сарапсі 
або Сарапсу, тобто цар водної безодні. 
Звичайно, цим єдиним чинником аргумен-
тація прихильників вавилонської теорії 
походження Серапіса далеко не вичерпу-
ється. Її прихильники також вказують на 
можливість існування храму цього бога у 
Вавилоні за часів Александра, на досить 
відому святиню Серапіса, яка знаходилася 
на однойменному острові, розташовано-
му неподалік від узбережжя Оману тощо 
[Plutarchus 1968, 76; Arrianus 1899, VII, 26; 
Lehmann 1904, 396–401; Weitz 1910, 120–
127; Lehmann-Haupt 1915, 384–388; Stiehl 
1963, 21–33; пор. Otto 1905, 11–15; Струве 
1928, 141, 149; Бенгтсон 1982, 41]7.

Цікаво, що прибічники кожної з пере-
рахованих гіпотез, як правило, принци-
пово відкидають положення, висловлені 
їхніми опонентами. При тому, що і у гре-
ко-єгипетській, і в іранській, і навіть у ва-
вилонській теорії існує певне раціональне 

зерно. Якщо ж поєднати елементи грець-
кої, єгипетської, іранської і вавилонської 
релігійної традиції, виокремлені з культу 
Серапіса різними дослідниками, можна 
побачити картину воістину грандіозного 
релігійного синкретизму. Масштаби цьо-
го явища недвозначно вказують на те, що 
новостворений культ повинен був охопити 
набагато більшу територію, ніж та, яку за-
ймала держава Птолемеїв. До того ж важко 
собі уявити, що нова релігія була створе-
на Птолемеєм І, так би мовити, на виріст, 
оскільки цей володар ніколи не прагнув 
об’єднати під своїм скіпетром усю колиш-
ню державу Александра [Bevan 1927, 23; 
Бенгтсон 1982, 41; Hoelbl 2001, 19]. З ін-
шого боку, діадохи, котрі бажали заволоді-
ти всією спадщиною македонського царя, 
включно з її месопотамськими та іранськи-
ми складовими, не мали достатньо часу, а 
можливо, й бажання займатися створенням 
загальнодержавного синкретичного куль-
ту [пор. Струве 1928, 151; Walbank 1993, 
47–58; Huss 2001, 97–213]8. Отже, єдиною 
державою, де було ймовірним виникнення 
ідеї створення такого надуніверсального 
бога, як Серапіс, могла бути лише імперія 
Александра з притаманною їй етнічною та 
територіальною строкатістю. 

Важливим аргументом на користь 
зв’язку, що існував між Александром і за-
провадженням культу нового божества, 
певною мірою може служити наявність 
відповідної чітко усталеної елліністичної 
традиції, згідно з якою перший Алексан-
дрійський храм Серапіса був побудований 
не Птолемеєм Сотером, а самим засно-
вником майбутньої столиці Єгипту. Голо-
вним чином, у цьому контексті йдеться 
про один з папірусів колекції Мілансько-
го університету. Цей документ, датований 
ІІІ–ІІ століттям до Р.Х.9 [Denuzzo 2003, 
72–73], містить звернення Александра до 
Серапіса, у якому цар просить бога прий-
ти до новозаснованої Александрії й осе-
литися у храмі, спеціально для нього по-
будованому [P.Mil.Vogl. 21; Denuzzo 2003, 
73]. Звичайно, зазначений уривок носить 
яскраво виражений апокрифічний харак-
тер. Більше того, описаний у ньому епізод 
пізніше знайшов своє відображення у так 
званому “Романі про Александра” Псевдо-
Каллісфена [Pseudo-Callisthenes 1958, I, 
30–34], остаточно сформованому в Єгипті 
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вже під час римського панування [Ross 
1963, 16–17; Berg 1973, 382–383; Zuntz 
1988, 292; Burstein 1989, 275–276; Chugg 
2002, 13–14]10. Проте існування подібної 
традиції ще у птолемеївському Єгипті ро-
бить більш вагомими свідчення авторів 
римської та візантійської доби: Плутарха, 
Арріана11, Макробія, Зонари та ін. [Plutar-
chus 1968, 39, 73, 76; Arrianus 1899, VI, 26; 
Macrobius 1963, I, VII, 14–15; Zonaras 1868, 
IV, 14; Suda 1928–1935, sigma 117]. 

Розглядаючи проблему авторства куль-
ту Серапіса, не можна хоча б кількома сло-
вами не згадати про одного з найперших 
відомих нам адептів цього культу, царя 
кіпрського міста Саламіна, Нікокреонта. 
[Macrobius 1963, I, XX, 16–17; Зелинский 
1996, 64; Weinreich 1931, 13; Huss 2001, 
244]. Не виключаю, що інтерес саламін-
ського правителя до новоствореного куль-
ту міг обумовлюватися не лише досить 
послідовним політичним союзом із Птоле-
меєм [Diodorus 1884, XIX, 62; 79; Arrianus 
1926, FGH, 156, 10; Huss 2001, 112, 147, 
160], а й фактом тривалого перебування 
цього династа у придворному таборі Алек-
сандра [Plutarchus 1968, 29; Diogenus 1922, 
IX, 58–59; Miller 1988, 153–155, 160]. 

Не менш цікавим у контексті виявлення 
справжнього засновника культу Серапіса 
може стати подальший аналіз античних 
наративів у поєднанні з деякими архео-
логічними джерелами. Якщо детально 
розглянути одну з оповідок про Діогена 
Синопського, наведену Діогеном Лаерт-
ським, можна побачити ще одну вірогідну 
точку перетину, що існувала між Алексан-
дром, як творцем штучного синкретично-
го культу Серапіса, і Птолемеєм Сотером, 
як його послідовником на цьому шляху. 
Як відомо, з приводу дискусії, що велася 
в Афінах навколо питання, пов’язаного з 
обожненням Александра [пор. Dinarchus 
1954, I, 94; Pseudo-plutarchus 1967, VII, 29; 
Aelianus 1887, V, 12; Athenaeus 1887, VI, 
251b], очевидно шляхом ототожнення цьо-
го царя з Діонісом, в уста Діогена його тез-
ка вкладає таку фразу: “Тоді мене зробіть 
Серапісом” [Diogenus 1922, VI, 83]. Навко-
ло цього жарту, приписаного славнозвісно-
му філософу, багато років триває наукова 
полеміка. Прихильники синопської теорії 
походження статуї і значною мірою культу 
Серапіса вбачають у цьому анекдоті важ-

ливий доказ на користь своєї правоти. На 
думку цих науковців, до яких свого часу 
належав й автор цієї роботи [Зелінський 
2003, 129–130], культ Серапіса був попу-
лярним у рідному місті Діогена протягом 
як мінімум усього IV століття, оскільки 
філософ, котрий ще замолоду оселився в 
Афінах [Diogenus 1922, VI, 20–21], добре 
знав про його існування [Robinson 1906, 
267; Radin 1916, 553; Струве 1928, 151; 
Stiehl 1963, 27]. Ті ж дослідники, котрі вба-
чають у згадках про синопське походжен-
ня статуї новоявленого бога вказівки на 
мемфіський сенопейон, усіляко підкрес-
люють апокрифічний характер вищезгада-
ної розповіді [Nock 1928, 21, 26; Tarn 1928, 
217–218; Magie 1953, 69]12 або й зовсім про 
неї не згадують. 

На мою думку, обидва ці погляди є од-
наково хибними. З одного боку, немає під-
став вбачати у походженні славнозвісного 
кініка недвозначний зв’язок з легендою 
про привезення статуї Серапіса із Синопи, 
про що ми вперше дізнаємося через чоти-
ри століття після означеної “події” зі слів 
Тацита, котрий, до речі, й сам висловлює 
сумніви у її достовірності [Tacitus 1977, IV, 
83–84; Shotter 1967, 158–163]. З іншого ж 
боку, не існує причин позбавляти вищезга-
даний анекдот принаймні відносної істо-
ричності. Схоже на те, що у цьому випад-
ку ми маємо справу з відлунням тривалої 
дискусії, яка розгорілась у тодішній інте-
лектуальній столиці еллінської ойкумени 
Афінах з приводу факту створення ново-
го божества і, відповідно, не мала ніякого 
відношення до історичної батьківщини 
одного з її вірогідних учасників – Діогена 
Синопського. 

Якщо проаналізувати зміст анекдоту 
про реакцію філософа на звістку стосов-
но обожнення Александра, можна зробити 
висновок, що відверте висміювання Діоге-
ном цієї акції має, так би мовити, комплек-
сний характер. У цьому жарті з притаман-
ною філософу майстерністю одночасно 
висміюються декілька заходів релігійно-
ідеологічного характеру, проведених Алек-
сандром у межах новоствореної імперії. 
Якщо бути більш точним, сарказм Діоге-
на спрямовувався як проти прижиттєвого 
апофеозу смертного володаря, так і про-
ти спроб Александра створити штучний 
культ синкретичного загальнодержавного 
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божества – Серапіса. Гадаю, що якби зна-
менитий насмішник хотів би піддати кри-
тиці лише претензії царя на божественну 
сутність, то у зв’язку з апофеозом Алек-
сандра філософ задля відповідної рівно-
цінної противаги, очевидно, запропонував 
би проголосити себе не Серапісом, а яким-
небудь набагато популярнішим в Афінах 
божеством, наприклад Аполлоном чи По-
сейдоном13. Оскільки ж у нашому анекдоті 
йшлося саме про Серапіса, можна дійти 
висновку, що у згаданому випадку знак 
рівності ставився не між Діонісом-Алек-
сандром і Серапісом як такими, а між без-
глуздістю штучного апофеозу і не менш 
штучної теургії. 

Можна припустити, що полеміка навко-
ло виникнення нового бога продовжувала 
тривати в Афінах протягом кількох десяти-
літь після смерті Александра. Причиною 
подальших суперечок навколо Серапіса 
стало саме активне запровадження Птоле-
меєм Сотером культу цього бога в Єгипті. 
Відтак серед безпосередніх учасників цієї 
дискусії ми зустрічаємо комедіографа Ме-
нандра, представника клану жерців елев-
синської Деметри, Євмолпідів, Тимотея і 
правителя Афін, а пізніше – політичного 
емігранта, Деметрія Фалерського. 

Так, ми знаємо, що Менандр різко ви-
сміяв прихильників нового бога в одній 
зі своїх комедій, кілька фрагментів з якої 
дійшло до нас на папірусі, знайденому в 
Оксиринху [P. Oxy. 1803]. Мені видається 
цілковито неприйнятним припущення, ви-
словлене свого часу О. Вайнрайхом і під-
тримане В. Хуссом, про можливість сві-
домого звеличення Серапіса в означеному 
творі Менандра, що мало стати своєрідною 
компенсацією з боку комедіографа за від-
мову від запрошення до александрійського 
двору [Weinreich 1931, 13–15; Huss 2001, 
233–234]14. На моє глибоке переконання, 
навіть відвертий панегірик, проголоше-
ний на честь Серапіса з комічної сцени, у 
кращому випадку звучить недвозначно, а 
скоріше за все – містить у собі відверту на-
смішку. Крім того, просто катастрофічна 
фрагментарність оксиринхського уривка, 
на мій погляд, взагалі не дозволяє з бодай 
незначною часткою вірогідності ствер-
джувати, що згадка про Серапіса мала у 
нашій комедії панегіричний, а не, скажімо, 
побутовий характер. До того ж з допомо-

гою винесення нового культу на комічну 
сцену Менандр, можливо, не лише хотів 
висловити своє ставлення до ажіотажу, 
інспірованого правителем Єгипту навколо 
“великого бога Серапіса”15, а й продемон-
струвати лояльність до нового повелителя 
Афін Деметрія Полеоркета, котрий небез-
підставно підозрював комедіографа у сим-
патіях до Деметрія Фалерського [Diogenus 
1922, V, 79; Хабихт 1999, 107]16. 

У свою чергу, Євмолпід Тимотей, 
скоріше за все не без згоди членів свого 
жрецького клану17, беззастережно підтри-
мав релігійні заходи Сотера, пов’язані з 
популяризацією культу Серапіса в країні 
Нілу. Інакше навряд чи цей досить відо-
мий жрець, запрошений до Александрії за-
для встановлення у новій столиці Єгипту 
священних містерій елевсинської Деметри 
[Clinton 1974, 9, 43], наважився би взяти 
активну участь у запровадженні культу 
новоявленого божества [Tacitus 1977, IV, 
83–84; Plutarchus 1935, 28]18.

Більше складнощів ми зустрічаємо на 
шляху виявлення позиції Деметрія Фалер-
ського у питаннях, пов’язаних із культом 
Серапіса. Так, достеменно відомо, що під 
час свого перебування у Єгипті цей колиш-
ній правитель Афін особисто написав збір-
ку хвалебних пеанів, присвячених саме 
цьому богу, котрий буцімто зцілив його від 
сліпоти; а також уклав спеціальний сонник 
для тлумачення снів за участю Серапіса 
[Diogenus 1922, V, 76; Artemidorus 1963, II, 
44]. До того ж, на думку переважної біль-
шості дослідників, за його ініціативою або 
згодою біля входу до мемфіського серапе-
йону було побудовано екседру19, де поряд 
зі статуями знаменитих еллінських філо-
софів і поетів були зображення самого Де-
метрія, Александра Македонського, Пто-
лемея Сотера і, вірогідно, Серапіса [Delia 
1992, 1450; Ridgway 1994, 243; Huss 2001, 
231, Anm 14–15]20. 

З іншого боку, до єгипетського пері-
оду свого життя Деметрій ніяким чином 
не виявляв палких почуттів до новоство-
реного бога. Разом з тим він свого часу 
був другом і однодумцем Менандра; оби-
два вони вважалися учнями Теофраста 
[Diogenus 1922, V, 39, 76, 79; Dow, Travis 
1943, 144–145, 152, 157; Wiles 1984, 173, 
179; Huss 2001, 233, 235]. До того ж під 
час свого перебування при владі в Афінах 
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він, безперечно, перебував у стані певної 
конфронтації з кланом Євмолпідів. Інакше 
не могло й бути, оскільки Деметрій, корис-
туючись своїми владними прерогативами, 
врятував від страти філософа Теодора з 
Кирени, котрий дозволив собі занадто смі-
ливо пожартувати з приводу сутності свя-
щенницьких обов’язків ієрофантів елев-
синських містерій [Diogenus 1922, II, 101; 
Clinton 1974, 22; Winiarczyk 1981, 67–68]21. 
Також не слід забувати, що у відомих нам 
історичних джерелах не зустрічається 
жодної згадки про будь-які тісні контакти 
цього афінського філософа й політика з 
Птолемеєм. Загальновідомо, що протягом 
розквіту своєї політичної кар’єри і перших 
десяти років вигнання Деметрій Фалер-
ський орієнтувався виключно на Кассан-
дра22. І лише у 297 році, після смерті свого 
македонського друга і покровителя, він ви-
рішив емігрувати до країни Нілу [Diodorus 
1884, XVIII, 74; XX, 45; Pausanias 1973, I, 
XXV, 6; Diogenus 1922, V, 77–78; Polyaenus 
1899, IV, 7, 6; Athenaeus 1887, X, 422b–d; 
Suda 1928–1935, delta 429; Dow, Travis 
1943, 151–152; Huss 2001, 229–231]. 

З моєї точки зору, пролити світло на 
справжню позицію Деметрія у питаннях, 
що стосувалися сприйняття чи несприй-
няття культу Серапіса, зможуть легенди, 
пов’язані з творчою діяльністю сицилій-
ського поета VII–VI століття Стесіхора 
й афінського драматурга IV століття Те-
одекта, а також напис спадкового жерця 
делоського серапейону Аполлонія, да-
тований останньою чвертю ІІІ століття 
[West 1971, 302–314; Świderkówna 1974, 
334; Xanthakis-Karamanos 1979, 66–76]. 
З іменем першого з них пов’язана розпо-
відь про те, що він втратив зір, після того 
як написав пісню про викрадення Єлени, 
де виставив дочку Зевса такою собі пові-
єю. Після ж написання пісні-зречення (па-
ленодії) Стесіхор знову став зрячим [Plato 
1901; Isocrates 1888, X, 64; Woodbury 1967, 
157–176]23. Про другого Йосиф Флавій 
розповідає подібну історію. Згідно з нею 
Теодект збирався використати для якоїсь зі 
своїх трагедій епізоди з юдейського Свято-
го Писання. Цей намір Єгова розцінив як 
святотатство й покарав драматурга сліпо-
тою. І лише після того, як Теодект відмо-
вився від свого наміру, йому було даровано 
зцілення [Flavius 1955, XII, II, 14]24. З напи-

су ж жерця Аполлонія ми дізнаємося про 
те, що деякі делосці, котрі виступили про-
ти побудови нового святилища Серапіса 
на місці, вказаному самим богом, тимчасо-
во втратили мову. Внаслідок цієї обстави-
ни жерцю вдалося успішно виконати волю 
небожителя [Świderkówna 1974, 334–335; 
Коростовцев 2001, 186]. 

Щодо Деметрія ми також зустрічаємо 
згадку про втрату ним зору, чудесне зцілен-
ня, приписане конкретному божеству25, – 
як і у попередньому випадку, Серапісу, – і 
беззастережне визнання могуті й величі 
божественного цілителя (див. вище). Бра-
кує лише інформації про попереднє непри-
йняття або й висміювання культу нового 
бога з боку афінського філософа. Проте, з 
огляду на тісні контакти Деметрія зі шко-
лою перипатетиків і приязне ставлення до 
Теодора Безбожника26, подібні інсинуації 
цілком могли передувати переселенню 
колишнього правителя Афін до Єгипту. 
Отже, за легендою про хворобу і чудесне 
зцілення Деметрія Фалерського, на мій 
погляд, криються реальні події, пов’язані 
з наверненням цього колишнього учня Те-
офраста до нового культу. 

Оскільки в античній традиції Деметрій 
Фалерський зображується людиною прин-
циповою і наділеною своєрідною грома-
дянською мужністю [Plutarchus 1952, 51; 
Diogenus 1922, V, 78–79], наважуся при-
пустити, що прийняття ним нового бога не 
мало нічого спільного з придворним під-
лабузництвом чи кар’єризмом. Скоріше за 
все, його залучення до числа адептів Сера-
піса стало наслідком визнання доцільності 
і навіть необхідності скасування межі, що 
розділяла греко-македонян і єгиптян. У та-
кому світлі запровадження нового культу 
із безглуздої забаганки зарозумілого дес-
пота, яку можна було б поставити в один 
ряд із примусовим апофеозом, перетвори-
лося в очах колишнього правителя Афін 
на важливу акцію не лише державного, а 
й загальноцивілізаційного масштабу. Не-
даремно свою екседру філософ збудував 
саме біля входу до мемфіського серапе-
йону, який у рамках нового культу репре-
зентував єгипетську релігійну традицію. 
З огляду на вищесказане перестає також 
дивувати той факт, що серед статуй сла-
ветних еллінських філософів Деметрій не 
встановив зображення засновника школи 
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перипатетиків Арістотеля [Tod 1957, 135]27. 
Цьому поборнику грецького шовінізму, ко-
трий радив Александру ставитися до під-
корених нееллінських народів виключно 
як до худоби [Plutarchus 1957, I, 6], просто 
не було місця біля святилища нового син-
кретичного божества, самий сенс існуван-
ня якого полягав у прискоренні зближен-
ня жителів птолемеївського Єгипту (див. 
вище), а перед цим – вірогідно, й народів, 
що населяли імперію Александра28. 

Таким чином, на підставі всього сказа-
ного вище з великою часткою вірогідності 
можна припустити, що засновник нової 

єгипетської династії, запроваджуючи у 
власній країні культ Серапіса, як і у бага-
тьох інших випадках, використав проект, 
розроблений його вчителем і повелителем. 
При цьому він не копіював бездумно на-
працювання Александра, а пристосовував 
їх до умов своєї держави. Тому, зрештою, 
згадки про іранське й вавилонське корін-
ня цього бога зникли, оскільки володарю 
Єгипту ці елементи були непотрібні. Ак-
цент же робився на грецьких і єгипетських 
елементах новоутвореного культу, що й 
ускладнило сучасним дослідникам визна-
чення його генезису.

1 Існує антична традиція, яка пов’язує виникнення культу Серапіса в Єгипті з Птолемеєм Фі-
ладельфом та Птолемеєм Евергетом [Clemens 1949, IV, 48; Cyrillus 1985, I, 16; Tacitus 1977, IV, 84; 
Athenodorus 1958, 4; Michaelis 1885, 290–291; Hill 1946, 67–68; Huss 2001, 241, 243–244], проте 
вона носить другорядний характер і, як правило, сучасними дослідниками серйозно не сприй-
мається. 

2 Слід відзначити, що Ч. Уеллс у своїй більш ранній статті “Віднайдення Серапіса і заснуван-
ня Александрії” (1962) висловлювався на користь вавилонського походження Серапіса [Welles 
1962, 271–280; пор. Бенгтсон 1982, 40; Huss 2001, 242]. 

3 З приводу версії про синопське походження александрійської статуї Серапіса див. [Зелин-
ский 1996, 56–58; Lehmann 1904, 398–401; Robinson 1906, 248, 263–269; Weitz 1910, 121; Leh-
mann-Haupt 1915, 385–388; Radin 1916, 553; Bevan 1927, 44; Струве 1928, 25–33; Świderkówna 
1974, 332; Smith 1977, 220, not. 59; Milleker 1985, 122–123]. 

4 Стосовно основних зображень культового характеру, викарбуваних на синопських моне-
тах, див. матеріали таких електронних проектів: “Давньогрецькі монети – Пафлагонія, Сино-
па” – <http://www.wildwinds.com/coins/greece/paphlagonia/sinope/i.html, “Давня монетна справа 
Пафлагонії” – <http://www.snible.org/coins/hn/paphlagonia.html#Sinope>, “Зібрання грецьких 
монет” – <http://www.s110120695.websitehome.co.uk/SNG/sng_reply2.php?crit_stat=Sinope&crit_
imag=on&crit_orde=fld_Ruler&crit_blok=20&crit_disp=sum>, “Монети Малої Азії” – <http://www.
asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=search&type=full&search=Sinope. 

5 Існує також припущення про александрійське походження канонічної статуї Серапі-
са [Clemens1949, IV, 48; Michaelis 1885, 290–291; Hill 1946, 67–69; Jongkees 1948, 34, 36–39; 
Milleker1985, 122–123]. Проте найбільш вірогідною видається гіпотеза про мемфіське походжен-
ня цієї статуї [Wilcken 1922, 18–37, 77–95; Huss 2001, 242–243]. На мою думку, статуя Серапіса 
була вирізьблена скульптором Бріаксісом на замовлення так званих греко-мемфітів, котрі осели-
лися у давній столиці країни Нілу задовго до приходу туди Александра [Świderkówna 1974, 332; 
Hoelbl 2001, 99; Huss 2001, 243]. Якщо ж узяти до уваги існування не лише грецьких [Mahaffy 
1899, 57], а й давньоєгипетських аналогів легенди про перенесення статуї за бажанням самого 
бога з одного міста до іншого, на що звернув мою увагу І.А. Ладинін, то можна припустити, 
що “мандрівка” Серапіса до Александрії, крім усього іншого, могла служити для додаткової ле-
гітимізації нової столиці (про Мемфіс як першу єгипетську резиденцію сина Лага див. [Huss 
2001, 216–217]). У цьому контексті також варто згадати прохід із широковідомого “Пророцтва 
гончара” про те, що бог-покровитель Александрії Агатодаймон врешті-решт покине своє місто 
і переселиться до Мемфіса, чим буде ознаменовано відродження провідного статусу колишньої 
столиці Єгипту [P. Oxy. 2332]. 

6 З приводу існування культу Серапіса на південному узбережжі Каспійського моря вже за 
часів Антіоха І див. [Sherwin-White, Kuhrt 1993, 81–82]. 
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7 На мій погляд, не варто беззастережно заперечувати можливість існування будь-яких зв’яз-
ків між Вавилоном і культом Серапіса, як і вважати спроби їхнього виявлення надуманими й не-
науковими [Бенгтсон 1982, 41]. Проте виводити коріння цього культу виключно з Месопотамії, 
на мою думку, буде не менш необачно. 

8 Пріоритетні напрямки релігійної пропаганди діадохів спочатку полягали у поширенні куль-
ту самого Александра, а пізніше – у закладенні підвалин для власного обожнення [Нефедов 2000, 
96–190].

9 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.” 
надалі опускатиметься. 

10 Р. Яснов припускає, що первісний варіант роману про Александра з’явився у середині ІІІ 
століття [Jasnow 1997, 101]. В усякому разі, той факт, що основні його епізоди мають еллініс-
тичне чи навіть ранньоелліністичне походження, залишається безперечним [Berg 1973, 382–387; 
Маринович 1982, 35; Burstein 1989, 275–276; Merkelbach 1989, 280; Hoelbl 2001, 79]. 

11 Цілком можливо, що розповідь про прихід друзів Александра до вавилонського серапейону 
напередодні смерті царя, передану Плутархом і Арріаном [Plutarchus 1968, 76; Arrianus 1899, VII, 
26], свого часу було почерпнуто з придворного щоденника, який регулярно вівся чиновниками 
Александрової канцелярії [Lehmann 1901, 319–320; Stiehl 1963, 22–23; Hammond, Walbank 1988, 
17–19; Bivar 1998, 19].

12 А. Нокк навіть припустив, що у цьому анекдоті, який з’явився у Єгипті приблизно через 
століття після смерті Діогена, шляхом майстерної алегорії висміювалося прагнення Птолемея 
Філопатора ототожнити себе з Діонісом [Nock 1928, 26]. 

13 Саме з Посейдоном у цьому ж випадку провів паралель Демосфен, котрий під час обгово-
рення афінянами питання, пов’язаного з проголошенням Александра сином Зевса, сказав: “Про-
голосіть його сином Зевса і Посейдона, якщо він захоче” [Hyperides 1917, V, 7].

14 На думку С. Доу, згадку Менандром Серапіса слід розцінювати як прояв нейтральної кон-
статації факту широкої популярності цього бога в еллінізованому світі вже за часів діодохів [Dow 
1937, 186–187]. 

15 На мій погляд, афінський комедіограф досить недвозначно показав своє негативне ставлен-
ня до александрійського двору, відхиливши запрошення до Єгипту, котре було надіслане самим 
Птолемеєм [Plinius 1871, VII, 111]. Крім того, Менандр вивів морганатичну дружину Сотера, 
колишню афінську гетеру Таїс, в однойменній комедії [Свенцицкая 1987, 94–95; Whiteley 2000, 
109], що не могло не призвести до скандалізації постаті цієї жінки [Whiteley 2000, 111, 117]. 
І.С. Свенцицька свого часу висловила думку, що комедію було поставлено за згодою самої Таїс 
[Свенцицкая 1987, 93–95]. Проте, враховуючи безумовну належність афінянки і трьох її дітей від 
Птолемея до царської родини [Athenaeus 1887, XIII, 276e; Justinus 1911, XV, 2; Whiteley 2000, 150], 
подібний вчинок з боку колишньої гетери виглядав би не як прояв поблажливої демократичності 
чи навіть порожнього марнославства, а як невибачна політична недалекоглядність, котру розсуд-
ливий син Лага навряд чи дозволив би втілити у життя. 

16 Стосовно кепкувань підлабузників Полеоркета та й самого сина Антігона Монофтальма зі 
своїх противників, у тому числі й з Птолемея, див. [Plutarchus 1875, 25; idem. 1936, 31; Athenaeus 
1887, VI, 261b; XIV, 614e–615a]. 

17 Стосовно вірогідності тісних зв’язків Тимотея зі своєю жрецькою родиною див. нп. [Clin-
ton 1974, 8–9, 43, 92]. 

18 Достовірність розповіді про участь Тимотея у процесі запровадження культу Серапіса в 
елліністичному Єгипті непрямим чином підтверджується доказом на користь реальної участі 
в означеному заході іншого фігуранта цієї історії – представника місцевого жрецтва Мане-
фона [Plutarchus 1935, 28]. Таким доказом я вважаю факт встановлення погруддя останнього 
в храмі Серапіса, спорудженому у Карфагені [Струве 1928, 139; Коростовцев 2001, 194; Huss 
2001, 243]. 

19 Слід зазначити, що не усі дослідники поділяють думку щодо датування цієї споруди ча-
сом перебування Деметрія Фалерського в Єгипті, тобто початком ІІІ століття. Так, Г. Хельбль на 
підставі низки формальних ознак, притаманних скульптурній композиції, розміщеній у екседрі, 
вважає, що вона була побудована не раніше другої половини ІІ століття [Hoelbl 2001, 281–283, 
296, not. 233–234; пор. Ridgway 1994, 243]. 
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20 Навіть якщо означена статуя зображувала не Серапіса, а Діоніса, як припускав М. Пєтши-
ковскі [пор. Rigway 1994, 243], факт розміщення екседри у безпосередньому сусідстві з серапе-
йоном у будь-якому разі залишається достатньо промовистим. 

21 Непрямим доказом ворожості Євмолпідів до режиму Деметрія Фалерського можна вважати 
фактично одностайну згоду представників цього жрецького роду на посвячення Деметрія Поле-
оркета одразу в усі можливі елевсинські таїнства ціною порушення багатьох існуючих настанов 
і обмежень [Plutarchus 1875, 26; Ferguson 1948, 123; Mikalson 1998, 89]. 

22 На думку Н. Хеммонда, Деметрій Фалерський припинив контакти з правителем Македонії 
одразу після вигнання з Афін. Проте англійський дослідник не навів жодного аргументу на ко-
ристь цього припущення [Hemmond, Walbank 1988, 170]. 

23 При цьому на додатковий інтерес у нашому випадку заслуговує факт існування античної тради-
ції, згідно з якою Паріс викрав лише створену богами копію Єлени. Справжня ж дочка Зевса була пе-
ренесена Гермесом не куди-небудь, а саме до Єгипту, де вона й очікувала приїзду чоловіка [Herodotus 
1899, II, 112–120; Eurepides 1902; Apollodorus 1907, E, III, 4; VI, 26; Woodbury 1967, 163–165]. 

24 Подібний випадок Флавій згадує у зв’язку з істориком другої половини IV століття Тео-
помпом Хіоським, котрий, до речі як і Деметрій Фалерський, певний час перебував при алексан-
дрійському дворі [Huss 2001, 233, аnm. 38]. Цей історик буцімто мав намір оприлюднити деякі 
положення юдейського права. Але був покараний за це тимчасовим божевіллям. Напади хворо-
би, за словами Флавія, припинилися лише тоді, коли Теопомпові вдалося під час періодів ремісії 
вимолити у Єгови пробачення ціною щирого каяття та беззастережної відмови від задуманої 
профанації текстів юдейського Святого Писання [Flavius 1955, XII, II, 14]. У цьому контексті не 
можна також оминути історію про навернення тимчасово осліпленого майбутнього св. апостола 
Павла, розказану у Книзі діянь св. апостолів [Acta Apostolorum 1968, IX, 1–31]. 

25 У Давній Греції існувала міфологічна традиція, згідно з якою Єлена також вважалася боги-
нею [Visser 1938, 18–20, 44]. 

26 Саме таке прізвисько мав цей філософ, свого часу врятований Деметрієм [Diogenus 1922, II, 
86; 97; Winiarczyk 1981, 64, 87–88]. 

27 Подив із приводу відсутності у мемфіській екседрі статуї Арістотеля висловив В. Хусс 
[Huss 2001, 231, аnm. 15]. 

28 В усякому разі, неможливо не погодитися з тим, що запровадження подібної універсальної 
релігії цілковито відповідало б інтеграційній політиці, яку Александр в останні роки життя прово-
див у межах своєї держави [пор. Шахермайр 1984, 218, 285, 290–296; Зелінський 2003, 50–51]. 
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УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ стосун-
ки наприкінці XX – початку XXI ст. 

набувають все більшого значення та масш-
табності. На тлі цього науково-технічне 
співробітництво двох країн позиціонуєть-
ся як ключовий та дуже перспективний 
напрямок. Взаємодія двох держав у такій 
важливій галузі, як наука та техніка, високі 
технології, являє собою серйозний потенці-
ал для перемоги в глобальній конкуренції. 
Все це забезпечило надання значної уваги 
стосункам між Україною та КНР у цій га-
лузі з боку обох урядів. Одним із проявів 
такої уваги і стало утворення Українсько-
китайської комісії з науково-технічного 
співробітництва.

На жаль, стосунки України та КНР на 
сучасному етапі в науково-технічній галузі 
як взагалі, так і зокрема діяльність комісії, її 
вклад у позитивний розвиток цих стосунків 
ще не привернули до себе належної уваги 
науковців. Нечисленні дослідження, як пра-
вило доповіді на конференціях або науко-
во-публіцистичні статті, стосуються лише 
якихось окремих моментів співробітництва 
в цій галузі. Так, наприклад, авторами роз-
глядаються питання торгівлі високотехноло-
гічними продуктами між Україною та КНР 
[Ноговіцин 2006, 7–11], розвитку транспорт-
них технологій [Огородников 2006, 72–78], 
перспектив співробітництва з КНР у галузі 
сучасних технологій трубного виробництва 
[Сокуренко 2006, 152–153] тощо. Тому, на 
нашу думку, було б дуже доцільно стерти з 
історії сучасних українсько-китайських сто-
сунків ті «білі плями», які ще залишаються.

Історія створення Українсько-китай-
ської комісії з науково-технічного співро-
бітництва нерозривно пов’язана з історією 
становлення та розвитку українсько-ки-
тайських відносин на сучасному етапі.

27 квітня 1992 року в м. Києві була під-
писана угода між урядом України та урядом 

КНР про науково-технічне співробітництво, 
а 31 жовтня 1992 року створена Міжурядова 
українсько-китайська комісія з питань тор-
говельно-економічного співробітництва, в 
рамках якої почала працювати Комісія з нау-
ково-технічного співробітництва. Її діяль-
ність стала значним фактором оптимізації 
та пожвавлення стосунків України та КНР 
у науково-технічній сфері. 

На виконання “Угоди про науково-тех-
нічне співробітництво між Урядом Украї-
ни та Урядом Китайської Народної Рес-
публіки” в червні 1997 року в м. Пекіні 
відбулося перше засідання Комісії з на-
уково-технічного співробітництва. У ході 
роботи сторони розглянули та погодили 
“Положення про Комісію з науково-тех-
нічного співробітництва між Україною 
та Китайською Народною Республікою”, 
а також розглянули 14 спільних проектів 
[Науково-технічне… 1995, 38].

У вересні 1998 року в м. Києві відбу-
лося друге засідання комісії, під час якого 
було розглянуто та взято до виконання 36 
спільних проектів. У зв’язку з обмеженням 
в Україні фінансування міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва фінансо-
ва підтримка цих проектів здійснювалася 
лише китайською стороною [Науково-тех-
нічне… 1998, 50].

У травні 2000 р. у м. Пекіні відбулося 
трете засідання комісії. В рамках цього захо-
ду сторони розглянули і затвердили 17 нових 
проектів, запропонованих українською та 
китайською сторонами, які були відібрані за 
результатами проведеного конкурсу. Мініс-
терство освіти і науки України у 2000 році 
повністю профінансувало всі 17 проектів.

Також у ході роботи комісії було досяг-
нуто домовленостей стосовно участі Украї-
ни на пільгових умовах у виставці “Тиж-
день високих технологій у Пекіні”. У травні 
2001 р. Міністерство освіти і науки України 
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підготувало експозицію та взяло участь у 
зазначеній виставці. Під час її проведення 
українська делегація відвідала м. Янтай 
(провінція Шаньдун), де мала зустріч із ке-
рівництвом показової бази співробітництва 
з країнами СНД у галузі високих техно-
логій. Враховуючи важливість питання, 
українська сторона запропонувала розши-
рити українсько-китайське співробітництво 
в галузі високих технологій та уклала дого-
вір про співробітництво з Янтайською по-
казовою базою, в якому визначено основні 
напрями співробітництва, а саме: інформа-
ційні технології; нові матеріали і речовини; 
біотехнології; тонкі хімічні технології.

З метою комерціалізації наукових роз-
робок і трансферу технологій Міністер-
ство освіти і науки України 10–15 травня 
2001 року взяло участь у Міжнародній 
виставці “Тиждень високих технологій у 
Пекіні”. Українською делегацією було ре-
презентовано наукові та технологічні роз-
робки 11-ти провідних установ.

У червні 2001 р. відбувся візит деле-
гації провінції Шаньдун до Києва. В ході 
візиту було підписано протокол про ство-
рення українсько-китайського технопарку 
в м. Цзінань провінції Шаньдун. 

На виконання плану заходів Третьо-
го засідання комісії у травні 2002 року в 
м. Пекіні відбувся “Тиждень високих тех-
нологій”, під час якого було репрезентова-
но розробки 7 наукових установ та вищих 
навчальних закладів МОН України.

Офіційна делегація МОН України на 
чолі з державним секретарем В.О. Зайчуком 
провела зустріч з керівництвом м. Харбін 
щодо відкриття “Зваркограду” (українсько-
китайського дослідного центру зварки) у 
м. Харбін (провінція Хейлунцзян).

Під час перебування делегації МОН 
України в КНР було підписано угоду між 
урядом провінції Цзілінь та Міністерством 
освіти і науки України про науково-техніч-
не співробітництво.

З 14-го по 21 вересня 2002 року в Києві 
відбулося 4-те засідання Українсько-ки-
тайської комісії з науково-технічного спів-
робітництва, за результатами якого була 
затверджена Програма науково-технічного 
співробітництва. В рамках програми 15 
проектів було прийнято до спільного фі-
нансування на 2002–2003 роки, іншим 50 
проектам надано статус міжнародних. У 

зв’язку з недофінансуванням за статтею 
«Виконання зобов’язань України у сфері 
міжнародного науково-технічного співро-
бітництва» з українського боку не було 
підписано жодного договору на фінансу-
вання відібраних проектів.

З 30 березня по 7 квітня 2004 р. в м. Пе-
кіні та м. Шанхаї відбулося 5-те засідання 
Українсько-китайської комісії з питань на-
уково-технічного співробітництва. Під час 
засідання комісії було затверджено перелік 
із 16-ти двосторонніх наукових проектів 
для їхнього спільного фінансування, ухва-
лено рішення щодо проведення Днів науки 
і техніки України в КНР у червні 2004 р. 
у м. Харбін (провінція Хейлунцзян) і в 
м. Чанчунь (провінція Цзілінь), а також 
скоординовано дії щодо подальшого роз-
витку співробітництва в рамках Україн-
сько-китайського технопарку в м. Цзінань 
(провінція Шаньдун). В ході роботи Комісії 
українська делегація відвідала м. Шанхай, 
де провела переговори з представниками 
Комітету з питань науки і техніки мерії 
міста, ознайомилась із роботою Шанхай-
ського інституту кераміки (провідний за-
клад Китаю з питань матеріалознавства), 
Шанхайського центру з питань трансферу 
технологій “Ко-Вай”.

Під час візиту було досягнуто домовле-
ностей щодо розширення співробітництва 
між українськими науковими закладами та 
науковими закладами м. Шанхая, обговоре-
ні питання проведення Днів науки і техніки 
України в м. Шанхаї в листопаді 2005 р. під 
час Міжнародної Шанхайської виставки. 
Було також започатковано співробітництво 
між Київським державним центром науко-
во-технічної та економічної інформації та 
Шанхайським центром з питань трансферу 
технологій “Ко-Вай”.

Шосте засідання Українсько-китайської 
Комісії з питань науково-технічного спів-
робітництва відбулося 6–10 червня 2006 р. 
в м. Києві. 

Протягом усього періоду діяльності ко-
місії дуже важливий та плідний результат 
дала співпраця обох сторін стосовно здій-
снення спільного проекту щодо створення 
Українсько-китайського парку високотех-
нологічного співробітництва.

17–20 листопада 2002 р. Президент 
України Л.Д. Кучма здійснив державний 
візит до КНР на запрошення Голови КНР 
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Цзян Цземіня. Під час перебування в про-
вінції Шаньдун Президент України взяв 
участь у церемонії офіційного відкриття 
першого Українсько-китайського парку 
високотехнологічного співробітництва 
(далі – технопарк). Цьому передувала дуже 
ретельна та копітка робота українських та 
китайських фахівців – членів Комісії з пи-
тань науково-технічного співробітництва.

Основною метою діяльності цього 
спільного проекту є формування ефектив-
ного механізму для налагодження взаємо-
вигідного трансферу високих технологій; 
спільна розробка науково-технічних про-
ектів та їхнє освоєння, впровадження у 
виробництво і подальший вихід на китай-
ський, український та інші ринки; ство-
рення спільних підприємств із реалізації 
наукоємної і високотехнологічної про-
дукції; рекламно-інформаційна, кадрова і 
маркетингова підтримка спільних науко-
во-технічних проектів тощо.

Головною організацією для участі в ро-
боті Цзінанського технопарку з української 
сторони визначено Міністерство освіти 
і науки України. Згідно з наказом МОН 
України від 19.02.03 р. № 87 Державне під-
приємство “Київський державний центр 
науково-технічної і економічної інформа-
ції” (далі – КиївЦНТЕІ) є організацією, від-
повідальною за співпрацю в рамках роботи 
Українсько-китайського технопарку. На цей 
час виконуються такі роботи:

– підготовлені і надіслані до технопар-
ку розроблені КиївЦНТЕІ каталоги інно-
ваційних розробок українських вчених, 
придатних для трансферу до Китаю;

– міністерствам і відомствам, облдерж-
адміністраціям, Раді Міністрів АР Крим, 
Київській та Севастопольській міськдерж-
адміністраціям, ректорам вищих навчаль-
них закладів та директорам наукових 
установ МОН і НАН України, керівникам 
підприємств і організацій надіслані запити 
щодо надання пропозицій стосовно спіль-
них проектів у сфері високих технологій 
для їхньої реалізації в рамках технопарку;

– розроблені проекти установчих доку-
ментів щодо діяльності технопарку та про-
позиції з пріоритетних напрямів для подаль-
шого погодження з китайською стороною;

– формується міжвідомча науково-тех-
нічна рада з роботи Українсько-китайсько-
го технопарку для розгляду запропоно-

ваних спільних проектів у сфері високих 
технологій та пропозицій щодо методоло-
гії їхнього відбору.

Всього у 2003 році керівництву Техно-
парку було передано перелік з 500 україн-
ських розробок і технологій, впроваджен-
ня яких пропонується здійснити в рамках 
практичної реалізації цього проекту. У 
свою чергу, через Технопарк українська 
сторона отримала пропозиції щодо потреб 
Китаю в українських технологіях створен-
ня “чистих кімнат”, які використовуються 
в мікроелектроніці.

У жовтні 2003 р. між Міністерством 
освіти і науки України та Народним уря-
дом провінції Шаньдун відбулося підпи-
сання Угоди про забезпечення діяльності 
спільного Технопарку, а вже 16–19 жовтня 
на площах Технопарку були проведені Дні 
науки України та КНР у рамках візиту пер-
шого віце-прем’єра України Д.В. Табачни-
ка. За підсумками цієї події був укладений 
91 протокол про наміри щодо співробітни-
цтва у сфері високих технологій.

У ході 5-го засідання Українсько-ки-
тайської комісії з питань науково-техніч-
ного співробітництва сторони обговори-
ли перспективи практичної реалізації 10 
проектів. Ще одним кроком став візит 
12–21 травня 2004 р. в Україну представ-
ницької делегації Технопарку, під час яко-
го китайська сторона відвідала провідні 
українські підприємства в м. Харкові та 
м. Миколаєві.

У січні 2003 року в м. Харбіні відкри-
то другий і третій українсько-китайський 
технопарки: Українсько-китайський центр 
зварювання і споріднених технологій, 
угоду про створення якого було підписа-
но між Інститутом електрозварювання  
ім. Є.О. Патона НАНУ і Харбінським ін-
ститутом зварювання, і Хейлунцзянський 
центр науково-технічного співробітництва 
Китаю та України.

Велику зацікавленість китайська сторо-
на виявляє до впровадження у виробництво 
розробок українських вчених таких науко-
вих установ, як Інститут електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України, НТК 
“Інститут монокристалів” НАН України, 
Київський державний університет будів-
ництва та архітектури, Інститут проблем 
матеріалознавства НАН України, Інсти-
тут надтвердих матеріалів, Національний 
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технічний університет “Київський полі-
технічний інститут”, та інших.

Створення спільних підприємств з на-
уковими та конструкторськими організаці-
ями розвинених у науково-технічній сфе-
рі держав, залучення їхнього досвіду та 
наукових досягнень – це один з головних 
механізмів у міжнародній науково-техніч-
ній діяльності України та КНР. Прикладом 
є плідна співпраця науковців Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України з китайськими колегами у рамках 
спільного підприємства «Міжнародний ін-
женерний центр ім. Є.О. Патона», створе-
ного в м. Гуйлінь. До програми міжнарод-
ного науково-технічного співробітництва 
запропоновано 4 проекти, які спільно ви-
конуються вченими цих науково-дослід-
них установ. Керівництво центру зверну-
лося до НАН України та Міносвіти і науки 
України з пропозицією внести до подаль-
ших планів співпраці поставку додатко-
вого обладнання та додаткових проектів, 
націлених на застосування нових методів 
зварювання в атомній енергетиці.

НТК “Інститут монокристалів” НАН 
України згідно з угодами співпрацює з Ін-
ститутом фізики високих енергій Китай-
ської академії наук. Це такі проекти, як:

– розробка та виготовлення пластмасо-
вих сцинтиляторів до проекту з фізики ви-
соких енергій, який здійснюється в ЦЕРНІ 
за участю великої кількості вчених;

– розробка та виготовлення детекторів-

фосвічів і детекторів на основі монокрис-
талів для досліджень космічного випромі-
нювання на китайських супутниках.

За домовленістю з Пекінським заводом 
ядерних приладів впроваджується розроб-
ка та поставка детекторів для радіометрів. 
Разом з фірмою “Орієнтал Сайєнтифік Ін-
струмент” здійснюється розробка та виго-
товлення кристалів Сsl (ТL) великої площі 
для промислових гамма-камер.

Четверте засідання Міжвідомчої під-
комісії зі співробітництва у сфері дослі-
дження і використання космічного про-
стору у мирних цілях відбулось в Україні 
у другому півріччі 2004 р. Дуже плідною 
була спільна робота в рамках п’ятирічної 
програми дослідження і використання кос-
мічного простору в мирних цілях у 2001–
2005 роках, яка була прийнята двома сто-
ронами у 2000 році на третьому засіданні 
підкомісії з питань співробітництва у цій 
галузі.

Таким чином, усі вищенаведені факти 
свідчать про те, що діяльність Українсько-
китайської комісії з науково-технічного 
співробітництва насправді стала тим фак-
тором оптимізації стосунків двох країн у 
галузі науки і техніки, який дуже плідно 
вплинув на увесь комплекс двосторонніх 
відносин. Незважаючи на певні негаразди, 
позв’язані з недостатнім фінансуванням, 
бюрократичними перепонами тощо, комі-
сія дуже ефективно виконувала свої функції 
координуючого та узагальнюючого органу. 
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ЗА останнє десятиліття ХХ століття і на 
початку ХХІ ст. у світовій політичній 

думці набули значного поширення кон-
цепти “сутичка цивілізацій” і “діалог ци-
вілізацій”. Поштовх для їхнього розвитку 
дали дві події в політико-інтелектуальній 
історії світу – поява статті американського 
вченого-політолога Семюеля Гантінґтона 
“Сутичка цивілізацій?” («Foreign Affairs», 
1993), в якій він досить недвозначно ствер-
джував, що наступне ХХІ ст. буде століт-
тям зіткнення насамперед християнської та 
мусульманської цивілізацій, а в 1999 році 
пролунав заклик президента Ісламської 
Республіки Іран С.М. Хатамі до діалогу 
цивілізацій, який був позитивно сприйня-
тий міжнародною спільнотою, і ООН про-
голосила 2001 рік Роком діалогу цивіліза-
цій. Особливого розголосу ця резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН у нашій країні 
не набула, хоча її зміст і спрямованість від-
повідали засадничим положенням нашої 
зовнішньополітичної стратегії.

Поява двох згаданих концептів не ви-
никла на порожньому місці – вони мають 
досить довгу історію, просто вони вира-
жалися іншими формулами, які відбивали 
об’єктивні аспекти поділу світу на бага-
ту Північ і бідний Південь, Захід і Схід, 
із домінуючим на Заході християнством 
та з іншими релігіями, а на Сході перше 
місце займав (і займає) іслам – найближча 
до Європи географічно й історично тісно 
пов’язана з християнським світом релігія. 
Між Сходом і Заходом здавна існували 
взаємозв’язки, в яких можна вирізнити по-
літико-економічний, культурний і релігій-
ний аспекти.

Появу ісламу християнський Захід зу-
стрів вороже, а Схід, уособлюючи собою 
іслам, не витрачав часу і поширював його 
на просторах Азії, Африки та Європи. Про-
тистояння, якщо так можна висловитися, 
тривало, починаючи з появи мусульман 

Ю.М. Кочубей

ФРАНЦУЗЬКА ОРІЄНТАЛІСТИКА: 
ВІД “ПРИМИРЕННЯ РЕЛІГІЙ” ДО “ДІАЛОГУ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ” (ЛУЇ МАССІНЬЙОН – 
РОЖЕ ҐАРОДІ)

у Європі, загострили відносини Хрестові 
походи і натиск османів на Європу, потім 
настала епоха колоніальної експансії за-
хідних держав на Сході, – що не виключа-
ло взаємного обміну матеріальними і духо-
вними цінностями. Протиставлення йшло 
по лінії “вірний – невірний”, що виключа-
ло можливість навіть ставити питання про 
співіснування, про право мусульман бути 
іншими. Наука в середні віки і у ХVІІІ ст. 
на Заході була в руках церкви, а на мусуль-
манському Сході також все було охоплене 
релігією.

Тільки з розвитком у ХІХ ст. наукової 
орієнталістики для європейців з’явилася 
можливість одержати більш-менш об’єк-
тивні відомості про близьких сусідів – му-
сульман. Хоча відомий американський вче-
ний палестинського походження Едвард 
В. Саїд (1935–2003) досить переконливо 
критикував західну орієнталістику за те, 
що вона нібито прокладала шлях для коло-
нізаторів [Саїд, Едвард 2001], погодитися 
з ним у всьому важко, бо насправді було 
багато вчених, котрі з інтелектуального 
інтересу бажали щось досліджувати і ви-
вчати. І не їхня провина в тому, що резуль-
татами їхніх досліджень у першу чергу 
скористалися колонізатори й імперіалісти.

Вийшло так, що першою країною, де 
почало розвиватися наукове сходознав-
ство, стала Франція. Вона ж першою 
здійснила проникнення на Близький Схід 
і першою серед християнських країн, ви-
ходячи зі своїх державних інтересів, не-
зважаючи на релігійні суперечки, уклала 
договір з Османською імперією (1535). А 
ще 1530 року було прийнято рішення про 
викладання східних мов у Королівсько-
му коледжі. Важливе місце посідала мова 
Старого Завіту, але з 1538 р. почали вивча-
ти і так звані “прочанські мови”, тобто ті, 
які можуть знадобитися прочанам у їхній 
подорожі до Святої Землі, серед них була 



Східний світ №4 200758

Французька орієнталістика: від “примирення релігій” до “діалогу цивілізацій”

й арабська. Кафедру арабської мови було 
створено на основі декрету Конвенту в 
1795 р., на чолі якої став видатний арабіст, 
пізніше автор арабської граматики і хрес-
томатії, Сільвестр де Сасі (1758–1838). А 
1822 р. було засновано асоціацію вчених-
сходознавців Société asiatique, яка почала 
видавати свій друкований орган. Безпере-
чно, інтерес до вивчення мусульманського 
Сходу і мов регіону був спричинений і роз-
гортанням колоніальної експансії Франції, 
насамперед у Північній Африці, де жило 
арабське, а також арабізоване й ісламізова-
не населення.

Набули поширення наукові студії в га-
лузі мовознавства, історії, культури, релі-
гійних вірувань і традицій народів Сходу. 
Значна увага приділялася також географії, 
етнології і мистецькій спадщині. Підходи 
до вивчення Сходу були європоцентричні, 
і в них проявлялося зверхнє ставлення до 
тубільців цілком у дусі ставлення христи-
янських церков до іновірців-мусульман, 
яких не вважали нормальними людьми і 
ставили своїм завданням навертати їх до 
Христової віри. Крайнім виявом такого 
ставлення була праця графа Жозефа Артю-
ра де Ґобіно (1816–1882) “Есе про нерів-
ність людських рас” (1853–55), яка зігра-
ла неабияку роль у подальшому розвитку 
ідей расизму вже у ХХ ст.

Популярний, завдяки своїм неординар-
ним працям про походження християн-
ства, вчений ХІХ ст. Жозеф Ернест Ренан 
(1823–1892) у 1864 році видав трактат “De 
la part des peuples sémitiques dans l’histoire 
de la civilisation” (Внесок семітських наро-
дів в історію цивілізації), в якому виступив 
багато в чому як послідовник ідей де Ґобі-
но і, бувши видатним дослідником старо-
давніх і нових семітських мов, в усякому 
разі, не вбачав нічого позитивного ні в іу-
даїзмі, ні в ісламі [Саїд, Едвард 2001, 188, 
466]. Разом з тим серед французів були й 
такі, хто захоплювався ісламом і Пророком 
Мухаммедом. Ось як писав про нього відо-
мий французький письменник-романтик 
Альфонс Ламартін (1790–1869): “Філо-
соф, оратор, апостол, законодавець, воїн, 
завойовник ідей, відновлювач раціональ-
них догм культу без образів, засновник 
двадцяти імперій земних і однієї імперії 
духовної – ось хто є Мухаммед!” [Benstaali 
1984, 310].

У другій половині ХІХ ст. в різних 
мусульманських країнах почали діяти 
французькі навчальні і наукові інститу-
ції, засновані релігійними організаціями. 
Важливе місце серед них і досі займає Ка-
толицький університет Св. Жозефа (засн. 
1881) в Бейруті. Вчені цих закладів відомі 
своїми плідними, насамперед археологіч-
ними, дослідженнями на Близькому Сході, 
вивченням давніх мов регіону, працями 
з арабської діалектології та ісламу. Ви-
давалися наукові щорічники і журнали. 
Значний науковий центр було створено в 
Алжирі. Історичні зміни останніх 60 років 
багато чого змінили, але до 40-х рр. ХХ ст. 
наукова діяльність цих центрів не припи-
нялася.

Полеміка з ісламом з боку християн-
ських вчених теологів, у тому числі й укра-
їнських, базувалася в основному на ви-
гадках про цю релігію і її засновника, які 
невдовзі стали стереотипами. Про спроби 
“ідеологічних” контактів свідчить напівле-
гендарна оповідь про мандрівку св. Фран-
циска Ассізького до Єгипту, де він нібито 
вів диспути з мусульманськими улемами. 
Окремо стоїть постать відомого теолога й 
філософа Ніколая Кузанського (1401–1464), 
який серйозно підійшов до дослідження Ко-
рану, щоб виявити в ньому спільні моменти 
з християнським віровченням. Він, як і Іо-
анн із Сеговії (бл. 1400–1458), розумів, що 
питання протистояння між двома релігіями 
війною не вирішити [Журавский 1990, 36].

У Франції в ХІХ ст. теж почали з’явля-
тися мислячі вчені, які вважали, що освя-
чене церквою колоніальне панування за-
хідних країн над народами Сходу не може 
бути вічним і що справжнє вчення Христа 
вимагає від християн зовсім іншого став-
лення до людей іншої віри. Стосувалося це 
насамперед мусульман, з якими французи 
спізналися в першу чергу і з якими вели 
збройну боротьбу в Африці. Крім того, за-
воювання великих територій, населених 
мусульманами, вимагало знань про них, 
їхню землю і релігію. З’явилися люди, які 
по-справжньому хотіли пізнати арабів та 
іслам, примирити християн і мусульман.

Важливе значення мала діяльність ви-
датного вченого-берберознавця, ревного 
католика віконта Шарля Ежена де Фуко 
(1858–1916), священика і подвижника 
церкви, якого Папа Римський беатифікував 
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як “мученика” 2005 року. Він жив самітни-
ком у Сахарі серед місцевого населення, 
зокрема туарегів, досконало вивчив їхню 
мову і традиції, прославився своєю добро-
чинністю. Серед його праць, в основному 
присвячених Марокко, найвищої оцінки 
заслужив виданий посмертно туарезько-
французький словник діалекту ахаггару 
в чотирьох томах (Париж, 1951–1952). У 
своїй келії він приймав людей всіх віру-
вань, не роблячи різниці між християнами 
і мусульманами, бо пройнявся істиною, що 
“Бог один” і всі люди “брати”. Його думки 
і життєвий приклад мали значний вплив на 
цілий ряд французьких сходознавців.

Певний вплив на підходи французького 
суспільства до питань франко-мусульман-
ських стосунків мала нетривала, але бурх-
лива діяльність Ізабелли Еберхардт (1877–
1904), молодої жінки походженням з Росії, 
біологічним батьком якої, за деякими свід-
ченнями, був українець О. Трофимовський. 
Зовсім юною вона поїхала до Алжиру, де 
прийняла іслам, а згодом і одружилася з 
алжирцем. Загинула під час повені в одній 
із сахарських долин. Вона написала цілий 
ряд повістей і новел із життя алжирського 
народу, статей і нотаток, а також вела що-
денникові записи. У своїх, написаних на 
живому матеріалі, творах вона виступала 
з гуманістичних позицій, закликала сприй-
мати мусульман як рівних, нормальних 
людей, засуджувала французький коло-
ніалізм, за що її не любили у Франції і у 
перших виданнях її “Щоденника” викрес-
лювали цілі абзаци. Але наприкінці ХХ ст. 
відбувся спалах інтересу до її творчої спад-
щини, з’явилися книги про неї і передруки 
її творів. До цього, мабуть, спричинилася 
і публікація у двох томах присвяченого їй 
біографічного роману відомої письменниці 
Едмонд Шарль-Ру. Прийняв іслам і тала-
новитий художник Етьєн (Насреддін) Діне 
(1861–1929).

Але, як писав російський ісламолог 
О.В. Журавський, “Коперниківський пере-
ворот у християнському розумінні ісламу 
випало здійснити в першій половині ХХ ст. 
французькому сходознавцю Луї Массінь-
йону (1883–1962) [Беляев 1963, 252–255], 
з праць якого й розпочинається сучасне ка-
толицьке ісламознавство. Він першим за-
пропонував принципово новий метод під-
ходу до ісламу” [Восток 1995, 68].

Массіньйон одержав добру освіту, на-
писав працю з географії Марокко, а в 
1904 році вирішив присвятити себе араб-
ським студіям, вже в 1907 році брав участь 
в археологічній експедиції в нинішньому 
Іраку. Тут він познайомився з духовним 
життям мусульман і на землі ісламу утвер-
дився в католицькій вірі. 

Массіньйон вважав, що поверхових 
знань для порозуміння з ісламом недостат-
ньо і що треба зануритися в життя його 
послідовників і вивчити глибинні зв’язки 
цієї релігії з християнством, спираючись 
на Священні тексти. У цьому він був по-
слідовником Шарля де Фуко, з яким під-
тримував зв’язок аж до трагічної смерті 
останнього. Сам він був після певного дра-
матичного “прозріння” ревним католиком, 
а пізніше з дозволу Папи Римського перей-
шов до унійної греко-католицької церкви 
мелькітів і навіть висвятився на свяще-
ника. Массіньйон робив це свідомо, щоб 
наблизитися до місцевого населення на 
Арабському Сході, християн і мусульман. 

Під час Першої світової війни Луї Мас-
сіньйон служив у дипломатичній місії на 
Близькому Сході, до речі як і Т.Е. Лоуренс, 
і, як той, був глибоко розчарований лице-
мірною політикою Антанти щодо арабів, 
особливо коли дізнався про Декларацію 
лорда Бальфура. Він все життя відстоював 
законні права арабів.

З 1919 року працював у Коллеж де 
Франсе на кафедрі мусульманської со-
ціології і соціографії, а з 1926 р. став заві-
дувати нею. У 1922 р. Массіньйон подав 
дисертацію, присвячену одному з перших 
містиків в ісламі ал-Халладжу, що назива-
лася “Страсті ал-Хусейна Ібн Мансура ал-
Халладжа, містичного мученика Ісламу”. 
Вона була доповнена працею “Есе про 
походження технічної лексики мусульман-
ської містики”. Вже в дисертації він вжив 
слово “страсті”, що нормально пов’язане 
з Ісусом Христом, для означення мук му-
сульманського відступника від ортодоксії. 
Пізніше вийшла розвідка про ще одного 
містика, на цей раз іранця – Салмана Пака 
(1934). Як світська людина належав до ор-
дену францисканців, створеного св. Фран-
циском Ассізьким, який, як згадувалося, 
вів проповідь серед мусульман у Єгипті. 
Він вбачав у ідеях і практиках містиків 
можливість поєднання людини з Богом, 
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що відкидається ісламською ортодоксією, 
але визнається християнами через вчення 
про “таїнства”. Таким чином, крім порід-
нення трьох монотеїстичних релігій через 
пророка Авраама, про що ясно вказано в 
Біблії, з’явилися нові аргументи для при-
мирення християнства з ісламом, який 
теж був, як доводив Массіньйон, наділе-
ний божественною благодаттю. Сам він зі 
своїми прихильниками прийняв так звану 
клятву аль-бадалійя (заміни), пропонуючи 
“своє життя за мусульман. Не для того щоб 
їх навернути, а для того щоб звершилася 
Господня воля в них і через них” [Louis% 
20Massignon. htm, 3]. На його думку, Бог 
недарма дозволив релігію іслам з такою 
великою кількістю вірних, бо, напевно, за 
цим стоїть якийсь невідомий нам “план”. 
Взагалі, визнати, що в ісламі присутня ду-
ховність, беручи до уваги негативні сте-
реотипи, що склалися століттями, це вже 
було багато.

Шукає він точки дотику і в християн-
ському чуді, що сталося в португальсько-
му містечку Фатімі, де трьом дівчаткам 
з’явилася Діва Марія (а Фатіма, як відо-
мо, – це ім’я дочки Пророка), і в прийнятій 
християнами і мусульманами легенді про 
заснулих ефеських юнаків (про них писав 
А. Кримський), і в арабському звичаї гос-
тинності, коли приймають гостинно при-
бульців будь-якої віри, як це робив і хрис-
тиянин отець Шарль де Фуко, і не приму-
шують їх міняти свої погляди.

Та не тільки теологічними проблемами 
примирення релігій переймався Луї Мас-
сіньйон, він виступав і як громадський 
діяч – проти несправедливості в Палес-
тині, проти колоніального насильства в 
Марокко і за мирне вирішення проблем в 
Алжирі напередодні війни в цій країні.

Як вказують західні дослідники життя 
і творчості Л. Массіньйона (Й. Ваарден-
бург), його погляди багато сприяли тому, 
що католицька церква в значній мірі зміни-
ла свої погляди на іслам, що знайшло своє 
втілення в рішеннях Другого Ватикансько-
го собору. В 1965 році було прийнято де-
кларацію “Про взаємні стосунки церкви 
з нехристиянськими релігіями” (Nostra 
Aetate), в якій значне місце відведено сто-
сункам з ісламом і де було поряд з іншим 
сказано: “Хоча протягом століть між хрис-
тиянами і мусульманами не раз виникали 

чвари і ворожнеча, Святий Собор закли-
кає всіх забути минуле і щиро прагнути до 
взаєморозуміння, захисту і здійснення на 
благо всього людства суспільної справед-
ливості, моральних цінностей, миру і сво-
боди” [Журавский 1990, 60–61]. Природно, 
що не всі протиріччя між двома релігіями 
було розв’язано, але тон спілкування змі-
нився, а головне, контакти продовжилися, 
особливо щодо соціального служіння двох 
релігійних спільнот.

Можна констатувати, що викладацька і 
наукова робота Л. Массіньйона мала вели-
кий вплив на розвиток французької орієн-
талістики. З’явилася ціла плеяда видатних 
сходознавців, визнаних у світі фахівців 
із різних ділянок науки про Схід, у тому 
числі й ісламознавців. Багато з них висту-
пили з об’єктивними дослідженнями з іс-
торії, філософії, літератури, мистецтва му-
сульманських країн, зробили ґрунтовний 
політичний аналіз сучасного становища 
країн Близького і Середнього Сходу. Їхня 
діяльність багато в чому спрямувала ро-
боту такої організації, як ЮНЕСКО, саме 
по шляху примирення Заходу і Сходу. Так, 
1958 року було розпочато здійснення вели-
кого проекту ЮНЕСКО про взаємне визна-
ння культурних цінностей Сходу і Заходу, 
здійснювався проект “Великий Шовковий 
шлях”, виконуються у спілці з країнами-
членами проекти поширення арабської 
культури, вивчення культурної спадщини 
Центральної Азії. Всупереч позиції США 
та Ізраїлю у 2005 році була схвалена Кон-
венція ЮНЕСКО про збереження різно-
маніття форм культурного самовираження 
[Mattelart].

Видатне місце серед експертів цієї 
міжнародної організації посідав проф. 
Жак Берк (1910–1995) – автор цілого ряду 
праць з історії і соціології мусульманських 
країн, захисник прав арабських народів. 
Виступав проти війни в Іраку 90-х рр. 
Щодо релігії був стриманіший, вважаючи, 
що Богові слід молитися “поважаючи наші 
різні міхраби”. Він виступив проти нав’я-
зування арабам акультуризації [Berque 
1973] та інших ідей німецько-американ-
ського вченого Г. фон Ґрюнебаума, який 
вважав колоніалізм “необхідністю”.

Не менш відомий ісламознавець М. Ро-
дінсон (1915–2004), діяч КПФ, який зробив 
вагомий внесок у дослідження суспільних 
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проблем арабського світу. Як пише проф. 
Р. Ланда, “Родінсон закликав до “деколо-
нізації свідомості” європейців, до демон-
тажу штучно споруджених ними бар’єрів 
між цивілізаціями Заходу і рештою світу” 
[Ланда 2006, 52]. Серед його праць слід на-
звати такі, як “Іслам і капіталізм”, “Іслам: 
політика і віра”, “Марксизм і мусульман-
ський світ”. Проти європоцентризму спря-
мована його книга “Захоплення ісламом” 
(1980). Він не підтримував прихильників 
тероризму, але разом з тим критично ста-
вився до політики західних держав щодо 
урегулювання близькосхідного конфлікту. 
Він заявляв, що релігійна оболонка лише 
маска соціального і національного неза-
доволення і що “треба ліквідувати корені 
цього незадоволення, а не ганятися за кож-
ним терористом на танках і літаках” [Лан-
да 2006, 57].

Ще один відомий учень Л. Массіньйо-
на, визначний спеціаліст із питань шиїзму 
Анрі Корбен (1903–1978), філософ і орі-
єнталіст, здійснив величезну кількість до-
сліджень текстів ісламських мислителів, 
щоб зрозуміти глибинну сутність вчень 
різних відгалужень шиїзму, насамперед 
ісмаїлізму. Непересічною працею є його 
“Історія ісламської філософії”. Цей вчений 
відстоював тезу про рівноправність трьох 
“авраамічних” релігій, тобто ісламу, іудаїз-
му та ісламу. У 1974 р. він заснував при 
Університеті Св. Жана в Єрусалимі Міжна-
родний центр порівняльних духовних до-
сліджень, де співпрацюють спеціалісти 
трьох релігій. 

Позицію, прихильну до мусульман і 
арабів, зайняв іще один учень Л. Массінь-
йона – відомий сходознавець Венсан-Ман-
сур Монтей (1913–2005).

У Франції народилося й таке явище, 
як “бюкаїзм”. Лікар-хірург Моріс Бюкай 
1976 року випустив книгу під назвою “Біб-
лія, Коран і наука”, в якій стверджував, що 
священна книга мусульман містить цілий 
ряд наукових положень, які можна зрозумі-
ти тільки на основі досягнень сучасної нау-
ки, і є справді пророчою. У нього з’явилися 
послідовники, в основному серед технічної 
інтелігенції, які є гарячими прихильниками 
Пророка Мухаммеда. Його книга у Франції 
за 20 років витримала 15 перевидань.

Та найбільшого розголосу за останнє 
десятиріччя у Франції і в усьому світі на-

була ісламознавча діяльність такого непе-
ресічного вченого-філософа, а в останні 
роки контроверсійної політичної фігури, 
як Роже Ґароді (нар. 1913 р.). У минулому 
він визначний діяч КПФ, а 1968 року, як і 
багато інших європейських інтелектуалів, 
порвав з комуністами, заглибився в науку, 
прийняв іслам. У 1995 р. випустив гостро 
критичну книгу “Основоположні міфи із-
раїльської політики”, яка мала великий ре-
зонанс і коштувала йому великого штрафу. 
Під час першої кувейтської кризи зустрі-
чався з С. Хусейном і запропонував свій 
план виходу з неї, який, на жаль, не було 
реалізовано [План Гароди 1990]. В СРСР 
він вважався “ренегатом”. 

У своїх працях Роже Ґароді, – а інтерес 
до ісламу він виявив ще в 1944 р., – висту-
пає в дусі традицій Луї Массіньйона, нама-
гаючись об’єктивно висвітлювати історію і 
віровчення ісламу, дає своє розуміння про-
цесів, що відбуваються в мусульманському 
суспільстві, і закликає до порозуміння між 
народами. Серед його книг популярності 
набули такі: “Біографія ХХ століття”, “За-
клик до живих”, “Обіцяне ісламом”, “Іслам 
на Заході. Кордова – столиця духу”, “В іс-
ламі наше майбутнє”, “Мечеть – дзеркало 
ісламу”, він також автор багатьох філософ-
ських і літературознавчих праць.

У цій статті ми хотіли б звернути увагу 
на книгу Ґароді, надруковану в 1977 році, 
що називалася “За діалог цивілізацій” і 
мала підзаголовок “Захід – це випадок” 
(L’Occident est un accident), у якій він до-
водив тезу про те, що західна цивілізація 
є відхиленням від нормального шляху 
розвитку людства в бік бездуховності, 
матеріалізму й індивідуалізму, тоді як іс-
лам пропонує інший шлях, що відповідає 
задумові Творця, який втілився у вченні 
Пророка Мухаммеда – ісламі. Ґароді вва-
жав, що свого вивищення Захід досягнув 
“не завдяки вищості культури, а завдяки 
військовому й агресивному використанню 
озброєнь і морів” [Garaudy 1977, 8]. Тво-
рення справжнього майбутнього вимагає, 
щоб “були віднайдені всі виміри людини, 
які знайшли розвиток у незахідних циві-
лізаціях і культурах” [Garaudy 1977, 8]. 
Він рішуче засуджував колоніалізм, про-
пагував ідеологів так званого “Третього 
світу”, доводив значущість впливу Сходу 
на розвиток західної цивілізації. Ґароді 
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заявляв, що людство, аби зберегти себе, 
мусить припинити політику конфронтації 
і розпочати глибокий діалог всіх світових 
цивілізацій. Щоб досягти цього, він вва-
жає необхідним насамперед “відтворити 
конвергенцію трьох духовних традицій 
“авраамічної” віри: іудейської, христи-
янської, мусульманської [Garaudy 1987, 
246]. До речі, діалог як засіб вирішення 
найскладніших проблем був у нього го-
ловною ідеєю і в праці “Від анафеми до 
діалогу. Марксист звертається до Собо-
ру” (1965), пов’язаній із роботою Другого 
Ватиканського собору. 

Безперечно, така позиція не відпові-
дає інтересам прихильників неоконсерва-
тивної ідеї про “зіткнення цивілізацій” у 
ХХІ ст. (С. Гантінґтон, Б. Льюїс, Р. Перл, 
Д. Пайпс), які в наші дні спрямовують зо-
внішню політику США.

Розглядаючи наукову спадщину пред-
ставників французької орієнталістики, ми 
можемо спостерігати, як ідея діалогу в 
умовах вільної думки і свободи слова про-
ходить шлях від чисто релігійного змісту 
до сучасного, загальнолюдського розумін-
ня його необхідності для вирішення про-
блем, що стоять перед людством.
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У ДРУГІЙ чверті ХІХ ст. Одеса була од-
ним із вогнищ розвитку вітчизняної 

орієнталістики, тобто викладання східних 
мов, вивчення культури та історії народів 
Сходу. Ще у 1828 р. тут було засновано 
училище східних мов, але незадовільна 
постановка навчання і нестача кваліфіко-
ваних викладачів призвели до ліквідації 
цього закладу у 1837 р. З метою створення 
ліпших умов для підготовки орієнталістів-
мовознавців замість училища при Одесь-
кому Рішельєвському ліцеї був заснований 
Інститут східних мов із кафедрою араб-
ської, перської та турецької мов. 

Устрій інституту регламентувався ста-
тутом Рішельєвського ліцею, затвердженим 
29 травня 1837 р. У ньому було зазначено, 
що інститут призначався для підготовки 
урядовців, обізнаних зі східними мовами 
і здатних обіймати посади перекладачів 
[ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 12. №10285. §113]. 

Для навчання в інституті генерал-гу-
бернатору Новоросійського краю надава-
лося право призначати принаймні по вісім 
молодих людей. Пізніше, з 1838 р., кіль-
кість вихованців інституту збільшилася на 
п’ять осіб за рахунок учнів Таганрозької 
гімназії, яких призначав таганрозький гра-
доначальник [ЖМНП. Ч. ХХ. 1838. №12. 
Отд. І. С. СVI–CVIII]. Крім вихованців ін-
ституту, усі інші учні ліцейської гімназії і 
студенти ліцею мали можливість за влас-
ним бажанням навчатися східних мов.

Молоді люди, обрані для навчання в 
інституті, поступали на казенне утриман-
ня до пансіону ліцейської гімназії і з чет-
вертого класу під керівництвом старшого 
і молодшого вчителів мали розпочинати 
вивчення арабської, перської та турецької 
мов. По закінченні семикласної гімназії 
вони ставали студентами ліцею і ще три 
роки повинні були продовжувати заняття 
з професором східних мов. Отже, загальна 
тривалість навчання в інституті становила 
сім років: з ІV по VІІ клас у гімназії та з І 
по ІІІ курс у ліцеї. 

Молодший вчитель східних мов, що 
наглядав за інститутськими вихованцями 

у пансіоні, згідно з вимогами ліцейського 
статуту мав спілкуватися з ними у побуті 
переважно по-турецьки, щоб його під-
опічні швидше засвоювали навички живо-
го мовлення, оскільки саме турецька була 
найпоширенішою у Причорноморському 
регіоні східною мовою і на її вивчення 
в інституті завжди зверталася особлива 
увага.

Проте східні мови становили лише не-
велику частку від сукупності тих предме-
тів, які повинні були вивчати вихованці ін-
ституту. У ліцеї вони мали слухати лекції 
з усіх загальних предметів, а також із біль-
шості предметів юридичного відділення, 
а саме: з богослов’я, філософії, російської 
словесності, загальної і російської історії і 
статистики, енциклопедії та історії право-
знавства, російського і римського права, 
практичного судочинства.

По закінченні повного курсу наук у 
ліцеї вихованці інституту мали служити 
шість років у державних установах Ново-
російського краю [ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 12. 
№10285. §114–121]. 

У заснуванні Інституту східних мов 
(іноді його також називали Східним інсти-
тутом при Рішельєвському ліцеї) брали ак-
тивну участь генерал-губернатор Новоро-
сійського краю граф М.С. Воронцов, мі-
ністр народної освіти С.С. Уваров і куратор 
Одеської шкільної округи Д.М. Княжевич. 
Інститут, як і колишнє училище східних 
мов, перебував під особливою опікою ге-
нерал-губернатора, котрий вважав під-
готовку освічених перекладачів справою 
державної ваги для успішного вирішення 
адміністративних завдань у краї, значна 
кількість населення якого користувалася 
турецькою, татарською та іншими східни-
ми мовами.

У гімназії при ліцеї старшим вчителем 
східних мов з 1840-го до 1854 р. був вихо-
ванець Казанського університету Олексій 
Михейович Шутов (нар. 1813) – досвідче-
ний педагог, що неодноразово виконував 
і професорські обов’язки [ДАОО. Ф. 44. 
Оп. 5. Спр. 69. Арк. 176–181]. Молодшим 
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вчителем східних мов у 1839 р. був при-
значений Меркурій Дмитрович Грамати-
ков, але він незабаром залишив навчаль-
ний заклад; з 1842-го до 1845 р. цю посаду 
обіймав Петро Йосипович Компер, а по-
тім – Олексій Опанасович Алієв [Веселов-
ский 1879, 106–107].

У пошуках гідного кандидата на посаду 
професора по кафедрі арабської, перської 
та турецької мов Д.М. Княжевич звернув-
ся до знаменитого орієнталіста академіка 
Х.Д. Френа, який привернув його увагу 
до молодого обдарованого вченого Василя 
Васильовича Григор’єва.

В.В. Григор’єв (1816–1881) належав 
до петербурзької школи сходознавства і 
був учнем найвизначніших російських 
орієнталістів першої половини ХІХ ст. 
Й.І. Сенковського і Х.Д. Френа. На час, 
коли йому була запропонована кафедра у 
ліцеї, його ім’я вже набуло певної відомос-
ті у наукових і літературних колах, чим він 
був зобов’язаний переважно своїм статтям 
зі сходознавства для «Енциклопедичного 
лексикону», що видавався А. Плюшаром 
за редакцією Й.І. Сенковського. 

У 1838 р. В.В. Григор’єв був призначе-
ний у ліцей виконуючим обов’язки профе-
сора арабської, перської та турецької мов. 

У викладанні В.В. Григор’єв додержу-
вався такої системи: на двох молодших 
курсах студенти займалися перекладом і 
філологічним аналізом пам’яток худож-
ньої літератури та історіографії Сходу, а 
впродовж останнього року навчання зна-
йомилися зі східною дипломатикою. 

Арабську словесність ліцеїсти вивчали 
за сурами Корану та обраними місцями з 
поезії Лабіда й Імру-уль-Кайса з комен-
тарями Аз-Заузені, а дипломатику – по 
актах, вміщених до широко розповсю-
дженої на той час «Арабської хрестома-
тії» А. Сильвестра де Сасі. Знайомство 
з перським письменством відбувалося 
на прикладах з поетичної творчості Саа-
ді (поема «Бустан» тощо), Енвері, Джамі 
(поема «Юсуф і Зулейха»), надрукованих 
у «Перській хрестоматії» О.В. Болдирева, 
а дипломатика вивчалася за канцелярськи-
ми і дипломатичними документами з т.зв. 
«Збірника Геркерна»1. Турецька словес-
ність студіювалася за літописами Наїми і 
Васіфа, «Казками сорока візирів і цариці», 
а потім розбиралися оригінальні зразки 

султанських фірманів та інших документів 
з ліцейського зібрання, з особливою ува-
гою до каліграфії. 

В.В. Григор’єв долучився до «орієн-
тального світу» Одеси: познайомився 
зі знавцями східних мов О.Ф. Негрі і 
П.С. Курляндцевим (останнім директором 
училища східних мов), а також, імовірно, 
з арабістом Абдалахом Кельзі, що мешкав 
тут у той час. У наміри молодого вченого 
входило подальше поглиблене вивчення 
східних мов, особливо турецької та татар-
ської, через що він вирішив шукати зна-
йомства із живими носіями цих мов. На 
жаль, незабаром по його приїзді з’ясува-
лося, що знайти їх в Одесі дуже важко – 
турків і татар тут не було, тому він міг би 
брати уроки живої турецької мови лише у 
греків, а татарської – у караїмів [Василий 
Васильевич Григорьев, 36–37]. 

Усвідомлюючи слабкість своїх знань з 
турецької мови, В.В. Григор’єв покладав 
великі сподівання на подорож до Констан-
тинополя, про яку домовився з Д.М. Кня-
жевичем, приймаючи запрошення посісти 
кафедру в ліцеї. Столицю Османської ім-
перії він відвідав улітку 1839 р. Подорож 
принесла певне розчарування: заняття ту-
рецькою мовою не дали відчутної корис-
ті, бо найнятий у вчителі турок виявився 
малоосвіченою людиною; не вдалося по-
трапити до константинопольських книго-
сховищ, оскільки це вимагало тривалих 
переговорів, знайомств з османськими 
урядовцями та хабарів [Василий Василье-
вич Григорьев, 45].

На рубежі 30–40-х років ХІХ ст. 
В.В. Григор’єв посів одне з провідних 
місць серед одеської наукової громад-
ськості. У 1839–1844 рр. він був дійсним 
членом Одеського товариства історії та 
старожитностей. Граф М.С. Воронцов, 
що прихильно ставився до нього, дозво-
лив йому користуватися своєю багатою 
бібліотекою зі значною кількістю цінної 
сходознавчої літератури, а також радився 
з молодим вченим щодо купівлі книжок за 
кордоном. З Д.М. Княжевичем у В.В. Гри-
гор’єва склалися добрі, майже дружні від-
носини, попри значну різницю у чинах і 
літах; куратор усіляко вітав і заохочував 
його наукові заняття, залучив вченого до 
видання «Записок» Товариства історії та 
старожитностей, «Одеських альманахів» 
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1839-го і 1840 рр., «Новоросійського ка-
лендаря». 

Громадсько-політичні погляди В.В. Гри-
гор’єва відобразилися у його промові 
«Про ставлення Росії до Сходу», що була 
виголошена 22 червня 1840 р. на урочисто-
му акті у ліцеї з нагоди закінчення 1839/40 
академічного року2. У ній Росія і Західна 
Європа протиставлені стосовно до на-
родів Азії. Стверджується, що російське 
проникнення в Азію несло з собою мир і 
прогрес для місцевих мешканців, тоді як 
європейці грабували і знищували азійські 
народи. У своїй промові В.В. Григор’єв 
заявляв про цивілізаторську місію Росії 
в Азії, засновану на силі «азійського еле-
менту» у слов’янстві. Проте сам автор не 
визнавав цю промову серйозною роботою, 
оскільки вона писалася без творчого захо-
плення, тільки заради службового обов’яз-
ку (статут ліцею зобов’язував викладачів 
виступати з промовами на щорічних уро-
чистих актах), без необхідних матеріалів, 
наслідком чого стала її штучна і надмірна 
патріотична патетика. Тим не менш промо-
ва здобула прихильні відгуки у російській 
пресі («Отечественные записки» та ін.), а 
в Німеччині був опублікований її переклад 
[Василий Васильевич Григорьев, 53–54].

Серед наукових досліджень В.В. Гри-
гор’єва часів його служби у ліцеї най-
більшу цінність мали праці у царині 
східної нумізматики. Він також займався 
збиранням матеріалів з історії Кримсько-
го ханства, виконував переклади, писав 
рецензії, статті науково-популярного і 
публіцистичного змісту, пробував свої 
сили навіть у художній літературі, хоча 
лише небагато його робіт було заверше-
но через притаманні йому напади апатії 
та нудьги. 

Втім, наукова робота В.В. Григор’єва 
в Одесі не могла бути дуже інтенсивною і 
плідною, через те що він, попри побажан-
ня і наміри куратора Д.М. Княжевича, не 
хотів зосереджувати власні дослідження 
лише на Причорноморському регіоні, вба-
чаючи у цьому примусове обмеження сво-
їх наукових інтересів. Вже у січні 1839 р., 
пробувши в Одесі лише кілька місяців, 
В.В. Григор’єв скаржився у листі до свого 
друга вченого-сходознавця П.С. Савельєва: 
«Робити, бачиш, треба тут не те, що треба 
і що б хотілося, а те, чого хочуть інші. А 

хочуть тут, щоб усе, що не робилося, мало 
відношення до Новоросійського краю» 
[Василий Васильевич Григорьев, 39].

У 1841 р. на шпальтах «Москвитяни-
на» В.В. Григор’єв навіть дозволив собі 
гострі критичні випади у бік одеської пу-
бліки, звинувативши її у меркантильності 
та відсутності «вищих потреб», через що 
накликав на себе хвилю обурення певної 
частини місцевої громадськості3. 

У 1842 р. В.В. Григор’єв захистив у 
Московському університеті магістерську 
дисертацію «О достоверности ярлыков, 
данных ханами Золотой Орды русскому 
духовенству». У тому ж році він був за-
тверджений на посаді професора східних 
мов при Рішельєвському ліцеї. Однак з 
часом у В.В. Григор’єва наростало відчут-
тя незадоволення своєю викладацькою і 
науковою діяльністю в Одесі. Як і багато 
інших молодих викладачів, він дивився на 
службу в ліцеї лише як на тимчасовий і пе-
рехідний етап у кар’єрі, прагнучи перебра-
тися з провінційного навчального закладу 
до одного з університетів. 

Серед обставин, які підштовхували 
В.В. Григор’єва до того, щоб залишити 
ліцей, важливою було його розчарування 
у результатах власної освітянської робо-
ти, адже переважна більшість вихованців 
інституту не знаходила гідного застосу-
вання знанням, отриманим у ліцеї. Згодом 
В.В. Григор’єв писав: «Через відсутність 
у Новоросійському краї достатньої кіль-
кості штатних посад перекладачів східних 
мов вихованці зазначеного інституту, по 
закінченні ними курсу в ліцеї, признача-
лися, куди була можливість, навіть у квар-
тальні наглядачі» [Григорьев 1870, 44]. У 
зв’язку з цим В.В. Григор’єв розробляв 
проекти перетворень в інституті, але 
вони залишилися нереалізованими [Ва-
силий Васильевич Григорьев, 67]. Улітку 
1843 р. В.В. Григор’єв зізнавався своєму 
новому знайомому, польському літератору 
Ю.І. Крашевському, що інститут не може 
приносити відчутної користі через відсут-
ність безпосередніх зносин зі Сходом (сам 
Ю.І. Крашевський з цього приводу зазна-
чав, що за декілька місяців перебування 
в Одесі зустрів тут тільки одного чи двох 
турків) [Kraszewski 1845, 252].

Наприкінці 1844 р. В.В. Григор’єв за-
лишив службу в ліцеї.
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З 1845 р. обов’язки професора араб-
ської, перської та турецької мов у Ріше-
льєвському ліцеї виконував досвідчений 
перекладач-орієнталіст, вихованець пе-
тербурзької школи сходознавства Василь 
Несторович Кузьмін (1796–1852). По за-
кінченні відділення східної словесності 
Петербурзького університету він у 1824 р. 
вступив на службу до Азійського депар-
таменту Міністерства закордонних справ 
і був відряджений у Грузію для удоскона-
лення у перській і турецькій мовах. Майже 
тринадцять років прослужив В.Н. Кузьмін 
на Кавказі як перекладач. Залишивши ди-
пломатичну службу у 1837 р., він став чи-
новником Департаменту народної освіти, а 
згодом посів кафедру східних мов у ліцеї4.

У той час, коли В.Н. Кузьмін розпочи-
нав службу в ліцеї, викладачі займалися 
розробкою проектів перетворень по на-
вчальній частині. У зв’язку з цим він по-
дав на розгляд ради ліцею «Деякі пропо-
зиції щодо Східного інституту при Ріше-
льєвському ліцеї» від 2 травня 1845 р. Тут 
В.Н. Кузьмін вказував на брак навчального 
часу для вивчення східних мов як на осно-
вну ваду в устрої інституту, адже студенти 
навчалися 16 предметів, з котрих на араб-
ську, перську та турецьку мови припада-
ло лише 3 години на тиждень, а на інші 
навчальні дисципліни – до 35 годин що-
тижнево. На думку В.Н. Кузьміна, заняття 
студентів не повинні були обмежуватися 
тільки граматикою східних мов, а мали б 
включати ґрунтовне практичне засвоєння 
навичок усного і письмового мовлення, 
особливостей східної комерційної ариф-
метики і каліграфії. Тому він запропону-
вав звузити коло занять студентів інсти-
туту до «найнеобхідніших предметів», 
серед яких головними слід було визнати 
арабську, перську, турецьку та татарську 
мови, каліграфію, читання манускриптів 
і написів, комерційну арифметику, друго-
рядними – латину, французьку, німецьку 
та англійську мови (маючи на увазі озна-
йомлення із західноєвропейською сходо-
знавчою літературою), додати до них за-
гальні предмети – богослов’я, психологію, 
логіку, всесвітню і російську історію, ро-
сійські старожитності, порівняльну гео-
графію, російську статистику, російську 
словесність, політичну економію, а також 
юридичні дисципліни – цивільне і кримі-

нальне право, межове законодавство, прак-
тичне судочинство [ДАОО. Ф. 44. Оп. 2. 
1845 р. Спр. 60. Арк. 44 зв. – 46 зв.].

Рада ліцею, визнавши пропозиції 
В.Н. Кузьміна цілком слушними, ухвалила 
рішення звільнити з 1846 р. інститутських 
студентів від вивчення деяких предметів, 
що не мали безпосереднього відношення 
до підготовки майбутніх урядовців-пере-
кладачів: від енциклопедії правознавства, 
римського права, поліцейського права, 
судової медицини, історії філософії, від-
повідно підсиливши викладання східних 
мов [ДАОО. Ф. 44. Оп. 2. 1845 р. Спр. 60. 
Арк. 65–70 зв.].

Втім, В.Н. Кузьміну усе ж таки не вда-
лося суттєво поліпшити постановку сходо-
знавчої освіти в інституті. Через це у своїй 
програмі на 1849/50 академічний рік він 
зазначав: «Оскільки за Статутом у Східно-
му інституті передбачено вивчення східних 
мов, а не східної словесності, то пояснен-
ня мої стосуються переважно граматики і 
складу мови» [ДАОО. Ф. 44. Оп. 2. 1849 р. 
Спр. 186. Ч. 2. Арк. 134]. 

Своїх студентів В.Н. Кузьмін займав пе-
рекладами і тлумаченням текстів з «Араб-
ської хрестоматії» А. Сильвестра де Сасі, 
«Перської хрестоматії» О.В. Болдирева, 
«Перських листів» Ч. Стюарта5, Корану, 
творів Казвіні, Хафіза, Фірдоусі («Со-
храб»), історика Наїми, уривків з «Кирк-
везир» і «Хавдіс-наме», оригінальних ту-
рецьких рукописів. Крім того, його слухачі 
вправлялися у перекладах з російської на 
східні мови, писали цими мовами власні 
твори тощо [Обозрение, 14].

В.Н. Кузьмін у роки служби у ліцеї пра-
цював над складанням посібника для ви-
вчення кримськотатарської мови і підруч-
ника російської мови для татарських учи-
лищ у Криму, але ці праці не були закін-
чені. Він також за дорученням Одеського 
товариства історії та старожитностей ви-
конував переклади написів із Бахчисарая.

У житті В.Н. Кузьмін був приємним, 
невибагливим, дещо відлюдкуватим чоло-
віком. Помер він в Одесі від сухот 18 січня 
1852 р.

Останнім орієнталістом у ліцеї був Іван 
Миколайович Холмогоров (1818–1891), що 
виконував обов’язки професора арабської, 
перської та турецької мов у 1852–1855 рр. 
Він був вихованцем казанської школи 
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сходознавства, залишив помітний слід у 
російській арабістиці та іраністиці, був 
здібним перекладачем [Крачковский 1958, 
116–117]. У 1841 р. І.М. Холмогоров завер-
шив вивчати курс наук зі східної словесно-
сті у Казанському університеті і незабаром 
став педагогом: викладав латинську і пер-
ську мови в Астраханській гімназії (1843–
1846 рр.), історію і географію в Астра-
ханському вірменському Агабабовському 
повітовому училищі (1844–1846 рр.), був 
вчителем російської граматики у Пензен-
ській гімназії (1846–1848 рр.), а з 1848 р. 
займав посаду помічника інспектора сту-
дентів у Казанському університеті, де та-
кож за сумісництвом певний час викладав 
арабську мову і літературу. У 1851 р. він 
одержав звання кандидата східної словес-
ності Казанського університету [ДАОО. 
Ф. 44. Оп. 5. Спр. 69. Арк. 182–189].

В Інституті східних мов І.М. Холмо-
горов викладав, як видно з його звіту за 
1853/54 академічний рік, арабську словес-
ність через читання, переклад і тлумачення 
ХІІ сури Корану, римованих оповідань про 
халіфа Омара (І курс), макам аль-Харірі 
з біографією автора (ІІ курс), поезії Каа-
би-бен-Зогейра, казок «Купець і дух» та 
«Розповідь цирульника про свого п’ятого 
брата – продавця скла» зі збірки «Тисяча й 
одна ніч» (ІІІ курс); з перського письмен-
ства перекладалися і тлумачилися передмо-
ва до «Гюлістану» Сааді з біографією авто-
ра (І курс), уривки з «Історії монголів» Ра-
шидаддіна (ІІ курс), уривки з «Шах-наме» 
Фірдоусі (ІІІ курс); перекладалися турецькі 
тексти, вміщені до французьких хресто-
матій, – «Звіт про посольство Мохаммеда 
Ефенді» і «Звіт про посольство Мохаммеда 
Саїда Вахіда Ефенді» [ДАОО. Ф. 44. Оп. 3. 
1854 р. Спр. 112. Арк. 24–25 зв.].

Студенти усіх трьох курсів під керівни-
цтвом викладача займалися перекладами з 
російської на арабську, перську та турець-
ку мови. Щодо останньої, то викладач осо-
бливо стежив за тим, щоб студенти вжива-
ли власне османський говір, не плутаючи 
його з татарськими говірками. До речі, у 
роки служби в ліцеї І.М. Холмогоров спе-
ціально займався дослідженням татарської 
мови і відвідував Крим для вивчення її 
діалектів.

В Одесі І.М. Холмогоров поєднував 
педагогічну роботу з науковими студія-

ми. Він перекладав на російську мову пое-
зію Сааді і працював над магістерською 
дисертацією «Шейх Сааді і його значен-
ня в історії перської літератури», яку че-
рез багато років захистив у Казанському 
університеті.

І.М. Холмогоров, як і його попередники 
на кафедрі, добре усвідомлював численні 
вади постановки навчання в інституті і вва-
жав, що студенти мають не обмежуватися 
опануванням усним мовленням і письмом, 
а повинні одержувати усебічну сходознав-
чу освіту, котра б включала у себе ґрунтов-
ні знання у галузі літератури та історії на-
родів Сходу. Ці погляди він виклав у своє-
му рапорті до ради ліцею від 17 березня 
1854 р. (наводимо мовою оригіналу): 
«Чувствуя необходимость изменить в сле-
дующем учебном году курс преподавания 
восточных языков для студентов лицея, 
прошу покорнейше Совет лицея обратить 
внимание на это обстоятельство.

Чисто практический круг преподавания 
языков арабского, персидского и турецко-
татарского в том виде, как он существует 
до сего времени, не может назваться кур-
сом удовлетворительным, если не присо-
единится к тому достаточное знание ис-
тории литературы этих языков и истории 
мугаммеданского востока, разумея под 
тем специальное изучение политической 
истории Аравии, Халифата, независимых 
династий, которые возникли на его разва-
линах, равно истории древней и новейшей 
Персии по источникам преимущественно 
арабо-персидским параллельно с западны-
ми, династий собственно персидских по 
возрождении национального духа персов 
после арабского порабощения при Сасса-
нидском государе Ездеджерде, наконец, 
истории тюркских племен и османских 
турок, их появления и перехода из Азии в 
Европу и проч., руководствуясь особенно 
записками и сочинениями туземных хро-
нистов, равно и западными историками, 
отдельно трактующими о том предмете. 
Подобное преподавание обнимет собою 
не только практическую часть изучаемых 
здесь восточных языков, но вместе с тем 
послужит с пользою и в том отношении, 
что сообщит учащимся более верный 
взгляд на судьбы народов, исповедующих 
мугаммеданскую религию, откроет при-
чины возвышения и постепенного упадка 
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мусульманских династий, наконец, в ли-
тературном отношении, принесет ту выго-
ду, что послужит верным масштабом при 
оценке умственных произведений этих 
народов, для которых литература араб-
ская, за исключением немногих творений, 
была и, могу прибавить, остается доселе 
образцом, хотя в новейшее время османы 
и стараются подделаться под слог и язык 
западных писателей, избегая слишком 
цветистых оборотов, которыми так любят 
блеснуть писатели персидские. Отвергать 
пользу специального преподавания исто-
рии Востока считаю делом невозможным: 
самые учебники и ученые сочинения по 
этому предмету, сколько могу судить, еще 
не достаточны; часто факты представляют-
ся здесь в ином свете, нежели как излагают 
их писатели азиатские, что, кроме других 
побочных причин, о которых упоминать 
в настоящее время считаю неуместным, 
можно отнести частию и к незнакомству с 
туземными источниками или иногда к пре-
вратному толкованию их текстов. Сверх 
того, специальность предмета уже предпо-
лагает в учащемся более обширный курс 
знания и суждения о данном предмете; в 
таком случае студенты, обучающиеся вос-
точным языкам, могли бы иногда избирать 
для своих рассуждений темы, прямо отно-
сящиеся к истории и литературе Восто-
ка, чего в настоящее время исполнить не 
в состоянии, потому что не ознакомлены 
с ходом целой политической жизни и об-
разования народов восточных, весьма об-
ширного, с особенным направлением, раз-
вившегося под иными условиями» [ДАОО. 
Ф. 44. Оп. 3. 1854 р. Спр. 58. Арк. 1–1 зв.]. 
І.М. Холмогоров клопотався про те, щоб 
практичні заняття східними мовами для 
студентів інституту були доповнені нови-
ми окремими навчальними предметами: 
політичною історією Сходу, історією араб-
ського, перського та турецького письмен-
ства. Рада ліцею на засіданні 29 березня 
1854 р. вирішила відкласти впровадження 
цих пропозицій.

Незважаючи на це, І.М. Холмогоров 
значно розширив коло сходознавчих пред-
метів, які мали вивчати його слухачі. Судя-
чи з поданої ним до ради ліцею програми 
на 1854/55 академічний рік, він мав намір 
знайомити студентів із нарисами політич-
ної історії Туреччини, Персії та арабських 

держав, історії східного письменства й 
окремих його жанрів, ісламською релігі-
єю; додатково було передбачено студію-
вання текстів історика Абульфіди, поетів 
аш-Шанфари, аль-Харіса Ібн-Хіллізи, ма-
кам аль-Харірі, читання тегеранських і 
стамбульських газет тощо [ДАОО. Ф. 44. 
Оп. 3. 1854 р. Спр. 98. Арк. 3–5].

Припинення існування Інституту схід-
них мов при Рішельєвському ліцеї було 
пов’язано з тим, що куратор Петербурзької 
шкільної округи граф М.М. Мусін-Пушкін 
прагнув перетворити Петербурзький уні-
верситет на єдиний осередок орієнталіс-
тики у Росії [Григорьев 1870, 123–124]. 
Згідно з указом від 22 жовтня 1854 р. у 
Петербурзькому університеті був заснова-
ний факультет східних мов, а викладання 
цих предметів в інших вищих навчаль-
них закладах імперії, у тому числі у Рі-
шельєвському ліцеї, припинено [ПCЗРИ.  
Собр. 2-е. Т. 29. Отд. 1. №28659]. 

Варта уваги історія бібліотеки Інститу-
ту східних мов. Завідування нею входило 
до обов’язків професора арабської, пер-
ської та турецької мов. Основу бібліоте-
ки склало зібрання друкованих книжок і 
рукописів, що раніше належало училищу 
східних мов. На 1838 р. воно нараховувало 
94 назви (європейська сходознавча літе-
ратура, красне письменство, наукові пра-
ці) [ДАОО. Ф. 44. Оп. 1. 1838 р. Спр. 42. 
Арк. 28–28 зв.]. При першому ж огляді 
цього зібрання В.В. Григор’єв знайшов у 
ньому декілька цінних рукописів; його ува-
гу привернув диван перського поета Саїба, 
з яким він перед тим був знайомий за пере-
кладом Й. Хаммера-Пургшталя. Друкова-
них книжок, однак, виявилося мало, хоча 
серед них і були необхідні у викладацькій 
і науковій роботі фундаментальні праці 
європейських орієнталістів Б. Д’Эрбело 
і Ф. Менинського [Василий Васильевич 
Григорьев, 36–37].

Для придбання нових книжок В.В. Гри-
гор’єв використав свою подорож до Кон-
стантинополя. Звідти він привіз одинад-
цять найменувань друкованих видань з 
історії, природознавства, філології, філо-
софії, художньої літератури (між іншим, 
літописи Наїми, Іззі, Субхі, Васіфа, знаме-
нитий космографічний трактат Кятіба Че-
лебі «Джиханнума» тощо [ДАОО. Ф. 44. 
Оп. 1. 1839 р. Спр. 78. Арк. 10–10 зв.]). 
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В.В. Григор’єв так описав свої враження 
від відвідування турецького книжкового 
базару: «…Очі так і розбігаються на книж-
ки. Усе б купив» [Василий Васильевич 
Григорьев, 45], але його можливості були 
обмежені 500 крб., виділеними ліцейським 
правлінням. 

Завдяки В.В. Григор’єву інститутська 
бібліотека значно збільшилася і у 1844 р. 
вже складалася з 352 назв у 548 томах, се-
ред яких налічувалося 60 рукописів [Исто-
рическая записка, 7–8]. 

В.В. Григор’єв виношував задуми щодо 
публікації східних рукописів із бібліоте-
ки інституту, а також видання посібників 
і підручників для викладання татарської 
мови. Для цього передбачалося заснувати 
при ліцеї «східну друкарню». На прохан-
ня Д.М. Княжевича граф М.С. Воронцов у 
1839 р. замовив у Парижі «арабо-перські 
друкарські шрифти». У травні наступного 
року вони були доставлені в Одесу і переда-
ні генерал-губернатором у розпорядження 
куратора. Проте налагодити роботу «схід-
ної друкарні» при ліцеї так і не вдалося, 
а коштовні шрифти (їхнє виготовлення і 
транспортування оцінювалося у 3795 крб. 
26 коп. асигнаціями), пролежавши певний 
час без використання, були згодом передані 
до Одеської міської друкарні [ДАОО. Ф. 44. 
Оп. 2. 1840 р. Спр. 87. Арк. 1].

У  часи  зав ідування  б ібл іотекою 
В.Н. Кузьміним книжкове зібрання попо-
внювалося, але каталог як слід не складав-
ся, книжки перебували у безладі.

І.М. Холмогоров, прийнявши завіду-
вання бібліотекою, доповідав раді ліцею у 
березні 1853 р.: «Бібліотека Східного ін-
ституту перебуває у незавидному станови-
щі: чимало творів, вельми цікавих у царині 
східної літератури, тут цілковито не відомі, 
а ті з них, котрі почали передплачуватися 
ще п. Григор’євим, досі не отримані, хоча і 
давно вже видані у різних частинах Європи. 
Більша частина книжок без палітурок, ро-
зірвана, розкидана недбало, не занесена до 
каталогу або занесена під іншими назвами, 
що, звичайно, має заплутувати та утрудню-
вати, незважаючи на усю малість бібліоте-
ки. Загалом можна сказати, що рукописами 

бібліотека не багата» [ДАОО. Ф. 44. Оп. 3. 
1852 р. Спр. 21. Арк. 48].

І.М. Холмогоров склав повний каталог 
бібліотеки. Вона була суттєво поповнена 
класичними творами і навчальними посіб-
никами. На час ліквідації інституту бібліо-
тека нараховувала 461 назву в 772 томах на 
суму 3902 крб. 10 коп. сріблом [Михневич 
1857, 129]. Згодом вона була передана у роз-
порядження Петербурзького університету.

Таким чином, слід визнати, що студенти 
Інституту східних мов при Рішельєвсько-
му ліцеї не одержували повноцінної схо-
дознавчої освіти. Давалася взнаки і явна 
недостатність навчального часу, призна-
ченого на викладання арабської, перської 
та турецької мов, і відсутність спеціальної 
підготовки з історії та літератури Сходу. 

Лише декілька вихованців інституту 
згодом знайшли застосування своїм знан-
ням. Серед них можна згадати хіба що 
перекладачів канцелярії таврійського гу-
бернатора Франца Домбровського (випуск 
1844 р.)6 та Андрія Курковського (випуск 
1845 р.), а також перекладача канцелярії 
таганрозького градоначальника Авраама 
Акимова (випуск 1847 р.). 

Про долю колишніх інститутських ви-
хованців довідуємося з листа чиновника 
для особливих доручень при таганрозь-
кому градоначальнику С.П. Щепкіна від  
22 січня 1857 р.: їх спершу призначали зви-
чайними канцелярськими чиновниками з 
мізерною платнею, потім, років через п’ять 
служби, робили секретарями міської думи, 
магістрату чи інших установ; знання схід-
них мов виявлялося зайвим, і таких бідолах 
наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. було у Таганро-
зі дев’ятеро [Щукинский сборник, 102].

Кого мав готувати інститут: перекла-
дачів-практиків або вчених-сходознавців? 
Одностайної думки у сучасників щодо 
цього не було, а суперечки на цю тему 
зводилися до більш загальної проблеми 
взаємовідношення практичної та теоре-
тичної освіти, яка хвилювала уми педа-
гогів середини ХІХ ст. Як би там не було, 
ліквідація інституту призвела до того, що 
традиція сходознавчої освіти в Одесі була 
перервана надовго.
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У 1925 році під час роботи Бурят-Мон-
гольського Центрального Виконавчого 

Комітету1 (ЦВК) товариша М. Єрбанова, го-
лову Ради народних комісарів, запитали по 
доповіді щодо діяльності уряду БМАРСР: 
у чому виражається зв’язок Бурреспубліки 
з Монголією? Єрбанов відповів: “Зв’язок 
із Монголією існує, головним чином, по 
лінії культурній через Учком”2 [Бурят-
Монгольский… 1925, 9]. Це було слушне 
визначення. У 1920-х роках питання куль-
турного будівництва посідали провідне 
місце у контактах між двома республіками. 
Сучасний бурятський дослідник О. Єлаєв 
зазначає, що монгольська орієнтація була 
властива всьому національно-культурно-
му відродженню в Бурятії у 1920-ті роки і 
найбільшою мірою відповідала збережен-
ню та розвитку етнічного змісту бурятської 
культури в органічному зв’язку її з рідною 
загальномонгольською основою [Елаев 
2000, 193]. Впродовж останніх років до 
цієї теми звертався тією чи іншою мірою 
ряд дослідників, зокрема: У.-Ж.Ш. Дон-
дуков, Г.О. Дирхєєва, Т.Д. Скринникова, 
С.Д. Батомункуєв, П.К. Варнавський [Дон-
дуков 2002; Дырхеева 2002; Варнавский, 
Дырхеева, Скрынникова 2003; Скрыннико-
ва, Батомункуев, Варнавский 2004]. Проте 
в їхніх роботах переважно розглядались 
питання, пов’язані з мовним реформуван-
ням. Мета цього дослідження – проаналі-
зувати весь процес бурят-монгольського 
співробітництва у культурній царині й роз-
глянути його, зокрема, в межах розвитку 
панмонгольського руху.

У лютому 1921 р. було проголоше-
не утворення Далекосхідної Республіки 
(ДСР), а також надано право самовизна-
чення всім народам, що мешкали на її те-
ренах. Буряти були виділені в особливу Бу-
рят-Монгольську автономну область, яку з 
часом очолило т.зв. Тимчасове управління. 
До складу автономної області увійшли чо-
тири аймаки (Агінський, Баргузинський, 
Хорінський, Чікойський) з бурятським 

І.В. Отрощенко

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У БУРЯТ-
МОНГОЛЬСЬКІЙ АРСР (1920–1930-ті роки): 

МОНГОЛЬСЬКИЙ ФАКТОР

населенням кількістю 112 тисяч осіб. У 
жовтні 1921 р. у складі РРФСР була ство-
рена друга Бурят-Монгольська автономна 
область, до складу якої увійшли Тункін-
ський, Боханський, Аларський, Ехіріт-Бу-
лагатський, Селенгинський аймаки з насе-
ленням понад 185 тисяч осіб, серед яких 
було 129 тисяч (70%) бурятів [Чимитдор-
жиев 2000, 28].

У 1920-ті роки існував зв’язок між бу-
рятською та монгольською правлячими 
елітами; самі буряти намагалися узгоджу-
вати свої дії з монгольською стороною. На 
засіданні БурЦК Східного Сибіру під голо-
вуванням М.М. Єрбанова (від 30.11.1921) 
обговорювалося скликання наради з пи-
тання створення культурно-національного 
органу, що об’єднував би Бурятську об-
ласть РРФСР, Бурятську область ДСР та 
Халха-Монголію (Зовнішню Монголію). 
Передбачалося запросити на цю нараду 
монгольську делегацію у складі 17 осіб, 
що виїхала на з’їзд народів Далекого Схо-
ду. У порядку денному пропонувалася, зо-
крема, доповідь від БурЦК на тему: куль-
турно-національне об’єднання бурятів та 
монголів [НАРБ, 408/1/1, 20]. Невдовзі на 
засіданнях БурЦК йшлося вже лише про 
скликання загальнобурятської конферен-
ції з культурних справ, на яку планува-
лося запросити Б. Барадіна, Г. Цибікова, 
Е.-Д. Рінчино, Ц. Жамцарано, Е. Батуха-
на, Агвана Доржієва [НАРБ, 408/1/1, 21].  
Е.-Д. Рінчино, Ц. Жамцарано, Е. Батухан 
на той час вже працювали в урядових 
структурах Монголії.

18 лютого 1922 року на засіданні БурЦК 
обговорювали встановлення зв’язку з ЦК 
Монгольської народної партії (МНП) щодо 
конференції з культурних справ бурят-
монголів РРФСР та ДСР. Дату скликання 
конференції постановили відкласти на 
літо, проте не пізніше великого хурулдану 
Монголії3 [НАРБ, 408/1/1, 25]. 25 квітня 
1922 року на засіданні членів БурЦК під 
головуванням Єрбанова було вирішено 
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замість загальнобурятської конференції 
з культурних справ скликати 15 червня 
1922 року об’єднаний з’їзд представників 
бурят-монгольського населення РРФСР 
та ДСР. Під час засідання представники з 
Монголії зачитали доповідь про тамтешню 
ситуацію. Щодо стосунків із Монголією 
було визнано за необхідне мати там упо-
вноваженого БурЦК. Вирішили просити 
Е.-Д. Рінчино обійняту цю посаду [НАРБ, 
408/1/1, 26].

У 1922 році для об’єднання заходів із 
підняття культурної свідомості бурят-
монгольського населення, яке проживало 
на теренах РРФСР та ДСР, із метою най-
ліпшого використання недостатньої кіль-
кості культурно-просвітницьких сил була 
створена Центральна Рада з культурних 
справ бурят-монголів РРФСР та ДСР. Її 
завданням, зокрема, було: спільне ведення 
шкільних, дошкільних і культурно-про-
світницьких заходів; створення спеці-
альних комісій зі складання підручників, 
навчальних посібників рідною мовою та 
словника наукових термінів; організація 
наукових товариств та гуртків зі збирання 
матеріалів та вивчення історичного, етно-
графічного й економічного життя бурят-
монголів; організація бурят-монгольсько-
го театру та музичних установ; організація 
бурят-монгольського видавництва тощо 
[НАРБ, 408/3/4, 4]. Її голова В.І. Трубачеєв 
зазначав: рада має найщільніший зв’язок 
із Монголією та усіма її суспільними орга-
нізаціями [НАРБ, 408/3/4, 16].

Зокрема, влітку 1922 р. голова Бурят-
ського революційного комітету М.М. Єр-
банов звертався до монгольського уряду 
з питанням щодо культурно-національної 
взаємодії між Монголією та Бурятією: 
мовляв, для нас дуже бажано дізнатися 
вашу точку зору на це питання, виражену 
у формі конкретних пропозицій або твер-
до зафіксованих тез. Єрбанов пропонував 
підтримувати щільніші стосунки, “бо ми 
без вашого сприяння не можемо проводи-
ти цілий ряд заходів, пов’язаних із життям 
бурятів і монголів” [НАРБ, Р-477/84, 8]. У 
відповідь голова Військової ради Е.-Д. Рін-
чино повідомляв, що ЦК МНП на одному 
з останніх засідань висловився позитив-
но щодо питання культурно-національної 
взаємодії та контакту, а також обрав своїх 
делегатів на вищезгадану конференцію 

у межах ДСР4. Рінчино виклав і власну 
позицію: він пропонував культурно-на-
ціональний союз монгольських племен, 
держав. Завдання та мета союзу – підви-
щення всіма засобами культурного рівня 
монгольських племен, вивчення їхнього 
побуту, господарства, культурного стану 
та суспільного ладу, сприяння проведен-
ню тих чи інших заходів та реформ, що 
полегшували б становище народних мас 
у межах кожної сторони. Центральний ор-
ган союзу створюється на паритетних за-
садах із представників племінних органі-
зацій (іркутських та забайкальських буря-
тів, Халхи, Барги, Внутрішньої Монголії, 
калмиків). Кошти союзу мали складатися 
з пропорційних відрахувань організацій. 
Місцезнаходженням центрального органу 
пропонувалася Урга як центр культурно-
національного, релігійного та політичного 
життя монгольських племен; мовляв, за ди-
пломатичними, практичними, теоретични-
ми міркуваннями Урга є найприйнятнішим 
центром [НАРБ, Р-477/84, 11]. Подальша 
доля цієї концепції голови Військової ради 
невідома. Швидше за все, вона не зустріла 
підтримки в Москві. 

30 травня 1923 р. вийшла постанова про 
об’єднання двох автономних областей у 
Бурят-Монгольську Автономну Радянську 
Соціалістичну Республіку (БМАРСР). До 
осені 1937 р. ця республіка об’єднувала 
майже всі бурятські терени, за винятком 
окремих улусів, розташованих на відста-
ні від республіки. Згідно з “Положенням 
про державний устрій БМАРСР” бурят-
монгольська та російська мови були рів-
ноправними на теренах республіки. Діло-
водство у бурятських хошунах і сомонах 
велося бурят-монгольською мовою, а на 
аймачному та республіканському рівнях – 
двома мовами. Орієнтація на Монголію під 
час розробки питань культурного розвитку 
підтримувалася керівництвом республіки, 
насамперед М. Єрбановим. Один із про-
відних ідеологів консолідації між мон-
гольськими народами – Б. Барадін не лише 
працював наркомом просвіти республіки 
до 1926 року, а й одночасно (до 1930 року) 
був членом ЦВК БМАРСР. 

У 1924 році Е.-Д. Рінчино, перебува-
ючи в Бурятії, звернувся з таємним лис-
том (від 23.10) до Бурят-Монгольського 
обкому РКП(б). Сенс листа зводився до 
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пропозиції об’єднати Монголію, Бурятію 
та Урянхай із входженням цього єдиного 
утворення до СРСР. Ця тема обговорюва-
лася на закритому засіданні президії об-
кому від 28 листопада 1924 року, і була 
прийнята розгорнута постанова. У межах 
цього дослідження нас цікавлять такі прий-
няті пропозиції: а) здійснювати культурно-
національний розвиток Бурятії у щільному 
зв’язку та узгодженості з Монголією, спо-
рідненою за культурою, мовою, побутом 
та ін.; б) культурно-національна взаємодія 
не має набувати тенденції до встановлення 
єдиного фронту по лінії підходу до націо-
нальної інтелігенції та безпартійної маси, 
оскільки тактика та програмні вимоги 
МНРП відрізняються від тактики та про-
грами РКП(б); в) визнавалося, що в даний 
історичний період культурно-національна 
взаємодія Бурятії та Монголії має вирази-
тися лише в налагодженні та узгодженості 
дій по лінії організації видавничої справи 
(Бурятського видавництва) та роботи Бу-
ручкому; мають бути запроваджені єдина 
термінологія літературної мови, орфогра-
фія, відрегульовані питання з видання під-
ручників, навчальних посібників; г) пого-
дженість у роботі практично мусить здій-
снюватися шляхом взаємного представни-
цтва; д) визнавалося бажаним відновлення 
щільнішого контакту з ЦК МНРП через 
взаємне представництво на річних з’їздах 
і можливу взаємну участь у засіданнях ко-
мітетів [Жабаева 2001, 269–270]. Президія 
обкому погоджувалася також відрядити 
бурятських спеціалістів у розпорядження 
ЦК МНРП та монгольського уряду. Отже, 
ось таким співробітництвом пропонували 
обмежитися бурятські комуністи; власне 
кажучи, це й була їхня програма бурят-мон-
гольської взаємодії у культурній сфері на 
1920-ті роки. Щодо радикальніших пропо-
зицій об’єднання, економічного з’єднання 
обох республік, еміграції бурятського на-
селення до Монголії Бурят-Монгольський 
обком був набагато стриманіший та обе-
режніший.

У вересні 1926 р. відбулася перша куль-
турно-національна нарада Бурят-Монголії 
за участю представників МНР. Їй переду-
вав серпневий пленум Бурят-Монгольсько-
го обкому, який за доповіддю М. Єрбанова 
затвердив тези про культурно-національне 
будівництво. Вони й стали платформою 

для згаданої наради. Ставилося завдання 
націоналізації бурятської школи, держапа-
рату, у зв’язку з цим робилися застережен-
ня із приводу того, що “в окремих районах, 
особливо в західній частині Бурятії, ми 
маємо надзвичайно велике захоплення ро-
сійською мовою”; завдання залучення без-
партійної лояльної інтелігенції в керівні 
радянські, профспілкові, кооперативні та 
інші органи, підготовки національних ка-
дрів учителів і працівників культури. Про-
голошуючи “Чергові завдання й методи 
здійснення”, М.М. Єрбанов стверджував: 
“Найуспішніший розвиток національної 
культури у Бурятії можливий лише за умо-
ви щільного зв’язку та узгодження нашої 
роботи з Монголією. Було б помилково 
думати, що бурят-монголи, котрі нарахо-
вують усього лише чверть мільйона осіб, 
зможуть створити самостійну, відмінну від 
інших монгольських племен культуру, тим 
більше за таких складних умов (особливо 
територіальних), які є у Бурятії. Поширен-
ня і розвиток писемності рідною мовою, 
літератури і т.ін. у Бурятії у минулому ви-
нятково пояснюється своєрідним впливом 
Монголії на Бурятію як на споріднену по 
крові, побуту, укладу й формі життя краї-
ну. І чим щільніше була пов’язана Бурятія, 
особливо її східна частина, з Монголією, 
тим цей вплив був сильніший і реальні-
ший. Тому, з погляду розвитку національ-
ної культури, безсумнівно, курс має бути 
взятий на зближення і тісне погодження на-
ших робіт із Монголією, а не роз’єднання 
та відрив Бурятії як особливої ізольованої 
одиниці від інших монгольських племен. 
І це одне з основних наших завдань. Од-
нак у справі зближення й зміцнення зв’яз-
ку Бурятії й Монголії ми будемо мати не 
лише сприятливий вплив останньої у сенсі 
розвитку національної культури в Бурятії, 
а й вплив з боку Бурятії як соціалістич-
ної радянської республіки на Монголію у 
сфері насадження соціалістичної культу-
ри… Монгольський схід може долучитися 
до соціалізму лише шляхом зближення й 
тісного співробітництва з СРСР... Тому за-
вдання нашої бурят-монгольської організа-
ції ВКП(б) – максимально сприяти цьому 
зближенню і співробітництву” [Ербанов 
1926, 18–19]. На думку голови Раднарко-
му, на подальше зміцнення культурного 
зв’язку з Монголією, установлення тісного 
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братнього співробітництва має бути звер-
нена найсерйозніша увага, головним чи-
ном по лінії Буручкому й Наркомату про-
світи [Ербанов 1926, 36]. З метою підви-
щення кваліфікації окремих працівників-
керівників пропонувалося запровадити 
тимчасові відрядження їх до Монголії за-
для вивчення мови та літератури, а також 
запрошувати халха-монголів для роботи в 
Буручкомі та різних навчальних закладах, 
забезпечивши їх із матеріальної та інших 
сторін. 

У своїй доповіді на цій же нараді Б. Ба-
радін говорив, що він та його однодумці 
“не вважають бурят-монголів за само-
стійну культурну одиницю, мислять (їх) 
у національно-мовному відношенні як 
невід’ємну частку монгольських націй”, 
і додавав: “Наша робота для інших мон-
гольських народів буде досвідом, помилки 
якої можна буде потім виправити” [цит. за: 
Дырхеева 2002, 19]. Видатний дослідник 
Центральної Азії та науковець Г. Цибіков 
стверджував: визнання за народністю на-
ціонально-цілого та культурно-єдиного 
має ставити своїм завданням збереження її 
національної культури, і якщо вона знахо-
диться, в силу історичних умов, у роз’єд-
наному стані, то повинна прагнути до на-
ціонально-культурного об’єднання5. Таке 
збереження та об’єднання монгольських 
племен мислиться лише на ґрунті єдиної 
писемної мови, а об’єднання та збережен-
ня на їхній розмовній мові – справа уто-
пічна та завчасно приречена на загибель 
[Цыбиков 1928, 12].

У 1928 році секретар Бурят-Монголь-
ського обкому М. Сах’янова писала, зо-
крема, у своїй нотатці “Про погодженість 
будівництва Бурят-Монгольської Респу-
бліки із завданнями революційної робо-
ти у закордонних монгольських країнах”: 
“Треба вжити цілу низку капітальних за-
ходів господарчого та культурно-політич-
ного порядку, щоб зробити її (Бурят-Мон-
голію. – Прим. авт.) радянським мон-
гольським аванпостом на монгольському 
сході…” [цит. за: Елаев 1994, 109]. Такі 
погляди були поширені не лише серед бу-
рятів. Так, відомий російський монголіст 
Н. Козьмін, який очолював бурят-монголь-
ське відділення педагогічного факультету 
Іркутського державного університету, у 
тому ж 1928 році писав, зокрема, таке “А 

Верхньоудинський університет має бути 
монгольським університетом, пов’язаним 
живими нитками з народними монголь-
ськими масами (ми маємо на увазі і буря-
тів, і халхасців, і чахарів6, і даурів7, і бар-
гутів8” [Козьмин 1928, 101]. Зустрічаються 
й інші висловлювання схожого характеру у 
тодішній радянській періодиці, як-от: “Бо-
ротьба за соціалістичну культуру в умовах 
Бурятії, врешті-решт, визначається мож-
ливістю найскорішого пізнання особли-
востей монгольської культури і, зокрема, 
різновидів мовних говорів, по-перше; під-
готовкою кадрів робітників із ряду галузей 
не лише для Бурятії, а й для закордонної 
Монголії, по-друге” [Данилов 1928, 96]. У 
всіх наведених цитатах привертають увагу 
словосполучення: монгольський аванпост, 
монгольський університет, монгольська 
культура. Отже, чітко підкреслювалася 
пріоритетна орієнтація.

Впродовж 1920-х – початку 1930-х ро-
ків тривала полеміка стосовно реформу-
вання монгольської писемної мови. Зокре-
ма, Г. Цибіков у 1926–1928 роках виступав 
за її збереження, оскільки ця писемність 
зберегла єдність нації, залишаючись май-
же єдиним фактором, що зв’язував всі 
монгольські народи в єдине ціле: “Збере-
жена досі монгольська писемність, яка б 
вона не була, все ж є спадком культури цієї 
національності й має за собою ту заслугу, 
що розрізнені історичними долями мон-
гольські племена мають все ж єдину літе-
ратуру. Круто поривати з цієї літературою 
не слід…” [Цыбиков 1928, 15]. Виходячи з 
цієї концепції, він вважав за необхідне об-
межитися проведенням незначної рефор-
ми письма. 

Б. Барадін послідовно відстоював таку 
позицію: нова літературна мова за гра-
матичною формою мусить бути в основі 
халхаським діалектом. До цієї точки зору 
приєднувався й Е.-Д. Рінчино9. Він, зокре-
ма, зазначав, що, з одного боку, Зовнішня 
Монголія є культурно-національним цен-
тром усієї Монголії, з другого – навіть 
революційно-політичним центром щодо 
поневолених Китаєм областей етнографіч-
ної Монголії. В культурно-національному 
відношенні вона впливає й на Бурятію, 
особливо у сфері мови та літератури: на 
всіх бурятських виданнях останнього часу 
відбивається вплив Зовнішньої Монголії в 
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сенсі мови, стилю, образів і т.ін. [Элбек-
Доржи… 1998, 131]. Опоненти Б. Барадіна 
стверджували, що ця мова розраховується 
не стільки на бурятів, скільки на монголо-
мовні народи взагалі [Очерки истории… 
1974, 119].

Культурно-національна нарада 1926 
року оприлюднила рішення про збере-
ження єдиної монгольської писемності. 
Нарада виступила проти ідеї створення 
самостійної бурятської писемної мови, 
відмінної від класичної монгольської 
мови, та зобов’язала Буручком вирішувати 
мовну проблему спільно з Монучкомом. 
М.М. Єрбанов у своїй доповіді зазначав: 
“Вирішення таких питань, як реформа мон-
голо-бурятського алфавіту, у якій би формі 
воно й не пропонувалося, має виходити, 
по-перше, із суворого врахування реальної 
дійсності стосовно не лише однієї Бурятії 
або однієї Зовнішньої Монголії, а й усього 
монгольського сходу разом взятого, а з ін-
шого боку – мати на меті не роз’єднання, а 
зближення окремих монгольських племен 
і створення єдиного культурного фронту… 
Питання про корінну реформу алфавіту, 
наприклад про латинізацію, має бути ще 
ретельно вивчене і піддане докладному 
обговоренню всіх зацікавлених монголь-
ських племен... Інше питання – який говір 
в основному потрібно покласти в основу 
літературної мови. Цей момент потребує 
детальної наукової розробки у порядку по-
годженої роботи Буручкому та Монучко-
му” [Ербанов 1926, 18–19]. Нарадою була 
прийнята резолюція, де, зокрема, йшлося: 
“…Питання про підвищення кваліфікації 
мовної культури бурят-монгольського на-
роду має бути вирішене у масштабі загаль-
номонгольському. Відрив мов, культури 
бурят-монгольського народу від сусідніх 
монгольських племен, шлях створення 
будь-якої самостійної бурят-монгольської 
писемності вважати абсолютно непри-
пустимим” [цит. за: Дырхеева 2002, 16]. 
Вважаючи, що латинізація монгольського 
письма є передчасною, нарада визнала за 
необхідне взяти за основу старомонголь-
ський алфавіт та халхаський говір10. 

Міркування бурятської партійної та 
культурної еліти підтримували тоді й ви-
датні вітчизняні монголознавці. Так, 
майбутній всесвітньо відомий монголіст 
М.М. Поппе у 1928 році писав: “Користу-

ючись в ролі літературної мови загально-
монгольською писемною мовою, однією 
з переваг якої є саме те, що вона загаль-
номонгольська і, отже, може служити за-
собом для культурного спілкування всіх 
монгольських племен, буряти опинилися в 
щасливіших умовах, аніж багато десятків 
інших національностей союзу, тому що їм 
не довелося спішно створювати своєї на-
ціональної писемності” [Поппе 1928, 95]. 
Його вчитель Б.Я. Владимирцов тоді ж 
підкреслював, що халхаський говір, най-
поширеніший з усіх інших монгольських 
діалектів, який став нібито державною мо-
вою Північної Монголії, модною, зокрема, 
серед бурятів Забайкалля, починає остан-
нім часом поширюватися за свої колиш-
ні межі і поступово напластовуватися на 
ближні монгольські говори [Владимирцов 
1989, 48–49].

У 1928 році тодішній бурятський філо-
лог, працівник Буручкому Г. Рінчине так 
характеризував завдання мовного будів-
ництва. Виникає питання про вироблен-
ня нової літературної монгольської мови, 
мови культури та повсякденного культур-
но-побутового вжитку на основі сучасного 
живого говору. При цьому цей живий го-
вір повинен мати найдосконалішу і твер-
до вироблену форму в сенсі морфології 
мови; бути найблагозвучнішим для слуху 
та виразним за своєю фонетикою і бути 
найближчим до існуючої літературно-пи-
семної мови за зовнішньою формою та за 
лексичним змістом. Таким говором з-по-
між усіх існуючих діалектів сучасної мон-
гольської живої мови є, безперечно, хал-
хаський говір. Майбутня новолітературна 
монгольська мова має бути з боку своєї 
внутрішньої чи смислової структури най-
зрозумілішою будь-якому монголу, буряту, 
халхасцю, чахару, ойрату11 і т.д. [Ринчинэ 
1928, 104].

Г. Рінчине перераховував вжиті та на-
мічені заходи. Мовляв, Буручком вже став 
на шлях підвищення монгольської мовної 
культури. Так, наприклад, ним прийнятий 
та узгоджений з Монгольським ученим 
комітетом словник суспільно-політичних 
і науково-популярних термінів, числом до 
2000. Бурпедтехнікум, який буде однією з 
основних установ у справі реалізації єди-
ної загальномонгольської новолітературної 
мови, має негайно приступити до планового 
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вивчення та засвоєння у своїх стінах халха-
монгольського говору під безпосереднім 
науково-лінгвістичним контролем Буручко-
му. Отже, перед комітетом стоїть конкрет-
не завдання – підготувати спеціальні кадри 
наукових співробітників, як практиків, так і 
теоретиків халха-монгольської мови. Вони 
мають обов’язково пройти вивчення хал-
хаського говору та окремих діалектів через 
відрядження до Монголії й окремих районів 
Бурятії на більш чи менш тривалий термін 
[Ринчинэ 1928, 106].

Тоді, у 1928 році, правляча бурятська 
еліта розглядала майбутній культурний 
розвиток республіки у такому ж напрямі. 
На її думку, подальша діяльність Буруч-
кому має піти по руслу: 1) продовження 
роботи з оформлення єдиної загальномон-
гольської новолітературної та ділової мови 
(вироблення термінології, літературно-
стилістична обробка творів, що чекають 
на видання і т.ін.). У той же час потрібно 
щільніше пов’язувати роботу Буручкому з 
монгольськими науковими установами, зо-
крема через тривалі відрядження для учас-
ті у роботі цих установ і скликання спеці-
альних нарад з окремих наукових питань. 
Робота серед службовців-бурятів з вивчен-
ня ними монгольської писемності велася 
й ведеться [Доклад… 1928, 77]. Разом із 
тим бурятське керівництво стверджувало: 
у той час як східні монголо-буряти впро-
довж століть панування росіян не втрача-
ли зв’язки зі своїми родичами монголами 
і зберігали в недоторканності свою мову 
та монгольську писемність, західні буряти 
відірвалися від джерел родинної монголо-
тибетської культури, мова цієї частини по-
повнилася надмірною кількістю русизмів, 
писемність у монгольській транскрипції 
сюди не проникнула [Доклад… 1928, 70]. 
Там донині викладання у школах ведеться 
двома мовами, використовуються росій-
ські підручники, вчителів, підготовлених 
до викладання рідною мовою, майже не-
має. У результаті процес засвоєння знань 
значно ускладнюється. Основною пробле-
мою роботи серед західних бурятів є пере-
ведення освітніх установ на рідну мову.

14 серпня 1929 року секретар ЦК МНРП 
О. Бадрах пише листа секретареві Бурят-
Монгольського обкому ВКП(б) М. Єрба-
нову щодо чергової культурної конферен-
ції монголів та бурятів, запланованої на 

літо 1930 року. Йдеться насамперед про 
спільну боротьбу зі сліпою вірою та серед-
ньовічною ідеологією [НАРБ, П-1/1/1356, 
65–66]. Через рік Єрбанов готує допо-
відну нотатку БМ ОК ВКП(б) з питання 
культурного зв’язку з Монголією [НАРБ,  
П-1/1/1356, 63].

У бурятській мові успішно розвива-
лися традиції старомонгольської писем-
ної мови, почала створюватися багато 
в чому спільна з халха-монголами літе-
ратурна мова на базі східних говорів. За 
словами сучасного бурятського дослідни-
ка Л. Шагдарова, бурятська літературна 
мова найуспішніше розвивалася якраз у  
1920-х – на початку 1930-х років, саме в 
період орієнтації на загальномонгольську 
основу [Шагдаров 1996, 41]. Проте бурят-
ський ренесанс тривав недовго. Наприкінці 
1920-х років розпочався комуністичний на-
ступ на панмонголізм і бурятський націона-
лізм. 17 червня 1929 року під тиском згори 
змінена версія проекту Барадіна 1926 року 
(щодо латинізації алфавіту) була схвалена 
Всерадянським центральним комітетом но-
вого тюркського алфавіту та ЦВК БМАРСР 
і у 1930 році – Бурят-Монгольським обко-
мом ВКП(б) [Dugarova-Montgomery, Mo-
ntgomery 1999, 89]. Судячи зі всього, таке 
вирішення проблеми не викликало захо-
плення серед бурятської інтелігенції, яка 
передбачала, що перехід на нову абетку 
відірве етнос від культурної спадщини ми-
нулого, що цей перехід до латинізації стане 
містком до знищення національної мови та 
її писемності, спробою нав’язати монголь-
ській культурі та мові якісь чужі їм форми 
життя [Хабаев 1930, 21].

У 1930 році Б. Барадін очікував на та-
кий важливий історичний момент куль-
турної революції, що назрівала, як пере-
хід бурятів, халхасців та калмиків на по-
вну латинську писемність взамін старого 
письма вертикальної графіки, а для бу-
рятів – ще й на новолітературну мову на 
основі халхаського говору [Барадин 1930, 
122–123]. Тоді з цими пропозиціями Б. Ба-
радіна погоджувалися навіть ідейні будів-
ники пролетарської культури, які нещадно 
критикували спроби побудови культури 
національної, і зокрема пропозиції зберег-
ти традиційну монгольську писемність12. 
Буряти ще визнавалися народом “монголь-
ської культури” [Хабаев 1930, 19].
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У 1930 році у своєму п’ятирічному пла-
ні Інститут культури13 передбачав, зокрема, 
встановити постійний зв’язок із Монучко-
мом, оскільки “Інститут культури не може 
у своїх наукових дослідженнях замкнутися 
у межах території Бурятії і тим самим про-
йти повз порівняльне вивчення аналогіч-
них явищ у суспільному житті Монголії...” 
[Пятилетний план… 1930, 114]. Лінгвіс-
тичний відділ інституту запланував, щоб 
нова літературна мова наприкінці п’яти-
річки отримала своє остаточне оформлен-
ня і міцно посіла місце як нове, потужне 
бойове знаряддя на фронті соціалістичної 
культури трудящої маси монголів. Робота 
була розподілена між секціями монголь-
ської діалектології та нової літературної 
мови. Експедиційні роботи мали проводи-
тися в Агінському аймаку, прикордонних з 
Монголією Закаменському та Кяхтинсько-
му аймаках, в Улан-Баторі та Барзі [Пяти-
летний план… 1930, 115].

У тезах з культурно-національного бу-
дівництва, прийнятих обласною партій-
ною нарадою 10–14 листопада 1930 року, 
серед спільних завдань були, зокрема, й 
такі: “Наша партійна лінія у сфері розвит-
ку національного мистецтва має виходи-
ти з орієнтації на культуру та мистецтво 
пролетаріату СРСР, що за своєю сутністю 
є інтернаціональними”. Отже, партзбо-
ри рішуче засуджують спроби орієнтації 
на Схід – теократичний Тибет і дорево-
люційну ханську Монголію. Разом із тим 
мистецтво Бурят-Монголії, як мистецтво 
радянської країни, мало відігравати свою 
історичну роль у спрямовуванні культури 
та мистецтва монгольських аратів на со-
ціалістичні рейки і, у свою чергу, “наша 
культура та мистецтво можуть і повинні 
збагачувати свої національні форми шля-
хом критичного засвоєння демократич-
них і соціалістичних елементів культури 
та мистецтва трудящих мас революційної 
Монголії” [Искусство… 1932, 39].

10–17 січня 1931 року у Москві була 
проведена конференція представників 
БМАРСР, Калмицької автономної області 
та МНР. На ній зі всіх основних питань 
була досягнута єдність, за словами вище-
згаданого Е.-Д. Рінчино, який повернув-
ся у 1925 році до СРСР. Підсумки роботи 
конференції він охарактеризував, зокрема, 
так:

• Представники МНР і бурят-монголи 
прийняли в остаточній формі за основу 
нової літературної мови халхаський говір 
з урахуванням особливостей бурятських 
говорів і діалектів. Стосовно калмиків був 
прийнятий торгоутський говір, що досить 
близький до халхаського говору.

• Представники бурят-монголів і МНР 
прийняли уніфіковану орфографічну сис-
тему; представники калмиків заявили, що 
вони на підставі роботи конференції, яка 
виявила недоліки калмицької орфографії, 
проведуть зміни у власній орфографії (ці 
зміни у торгоутському говорі зроблять 
цілком можливими обмін і взаємне корис-
тування літературними матеріалами між 
народностями, які брали участь у конфе-
ренції).

• Всі учасники конференції вирішили 
уніфікувати і по можливості погодити на-
уково-термінологічну систему.

• Учасники конференції зійшлися на 
необхідності планування та узгодження 
видавничої й перекладацької роботи.

• Конференція ухвалила сформува-
ти особливу комісію задля допомоги при 
впровадженні в життя усіх рішень конфе-
ренції на місцях.

Конференція від початку до кінця про-
йшла під знаком єдиного культурного 
фронту, на ґрунті єдності політико-ідео-
логічних установок не лише між монголь-
ськими народностями, а й між народами 
СРСР і народами закордонної Зовнішньої 
Монголії [Ринчино 1931, 238].

У Постанові Президії Ради Національ-
ностей ЦВК СРСР14, зокрема, йшлося: 
практично приступили до латинізації ста-
рої монгольської абетки та перетворення її 
на потужну зброю культурної революції у 
справі звільнення трудящих мас селянства 
з-під впливу реакційного ламства та екс-
плуататорських елементів [Бюллетень…
1931, 2]. Проте прийняте в січні 1931 р. 
рішення про вибір за основу бурятської 
літературної мови халхаського говору вже 
через кілька місяців було скасовано, хоча, 
як пише відомий російський мовознавець 
В.М. Алпатов, воно було оптимальним у 
лінгвістичному плані: халха-монгольські 
норми вже існували, а будь-які інші для 
бурятських діалектів ще треба було ство-
рювати; знімалася проблема суперництва 
між носіями різних діалектів [Дырхеева 
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2002, 20]. Але прийняття частиною на-
селення СРСР мови, однакової з мовою 
іншої держави, могло у майбутньому по-
рушити, наприклад, питання про зміну 
кордонів [Алпатов 1996, 47]. На прикладі 
М.М. Поппе В.М. Алпатов проаналізував, 
наскільки швидко могли змінитися погля-
ди та трактування радянського лінгвіста у 
1930-ті роки. У 1933 році М. Поппе вже 
говорив про халха-монгольську та бурят-
ську мови, тоді як у 1928-му або 1931 році 
писав про бурятський, халхаський та інші 
говори. Мовляв, покладення халха-мон-
гольської мови в основу нової літературної 
мови було справді суттєвою помилкою, що 
витікала з неправильного розуміння на-
ціонального питання в умовах соціалізму, 
що будується, “коли ми не повинні зупиня-
тися перед тим, щоб замість возз’єднання 
народів здійснювати їхнє роз’єднання, з 
тим щоб національна за формою культура 
справді могла успішно розвиватися” і щоб 
потім було досягнуто об’єднання на вищо-
му ступені національностей та їхніх мов 
на інших засадах [Поппе 1932, 27].

У вересні 1931 р. відбувся Об’єднаний 
пленум ОК і ОКК ВКП(б), на якому в руслі 
рішень ЦК був сформульований курс на бу-
дівництво соціалістичної за змістом і націо-
нальної за формою культури бурятського 
народу. У діяльності Інституту культури по-
бачили викривлення лінії партії в розробці 
основних питань національно-культурного 
будівництва та дали основні настанови для 
подальшої роботи інституту [Бурят-Мон-
гольская... 1933, 112]. Мовляв, старомон-
гольська писемність принесена в Бурятію 
з Монголії разом із ламаїзмом і до рево-
люції служила у руках ламства, нойонат-
ства та куркульства знаряддям гноблення 
трудящих, майже суцільно безграмотних. 
У західних аймаках вона не прищепилася. 
Засудили й наміри покласти за основу но-
вої літературної мови халхаський говір та 
“суцільну бурятизацію інтернаціональних 
революційних термінів”. Мовляв, теорія 
створення загальномонгольської мови є 
панмонгольською, контрреволюційною. Пе-
ред Інститутом культури ставилося завдан-
ня вироблення нової літературної мови на 
основі східнобурятських говорів (насампе-
ред селенгинського). 

На початку 1930-х років у своєму лис-
ті Б. Барадін визнав помилковість власних 

поглядів щодо збереження національно-ет-
нічних форм культури при комуністичному 
ладі. Він також зазначив, що при ближчо-
му порівняльному вивченні бурятських ді-
алектів та халхаського говору з’ясовується 
доволі значна різниця між ними і халхась-
кий говір не може служити основою для 
оформлення нової бурят-монгольської лі-
тературної мови, оскільки для більшості 
трудящих мас бурят-монголів халхаський 
говір у чистому вигляді є мовою не завжди 
доступною. Мовляв, прийняття за основу 
нової літературної мови селенгинського 
діалекту є, безумовно, правильним рішен-
ням [Барадин 1932, 30]. Насправді ж він, як 
і його колега Ц. Жамцарано, висловлював 
незадоволення з приводу того, що етнічні 
росіяни, а не монголи, визначили монголь-
ську культуру і що примусове використан-
ня російської мови денаціоналізує бурятів, 
“на кшталт монголів, які проживають у 
Китаї” [Rupen 1979, 51]. 

Однак і друга реформа 1931 року, вва-
жалося, не дала позитивного результату. 
Тому після багаторічних і палких дис-
кусій у 1936 році ухвалили рішення орі-
єнтуватися на хоринський говір. Вибір 
1931 року, на думку деяких західних до-
слідників, був компромісом між противни-
ками та прибічниками панмонголізму15. 
Час проведення реформи був, ймовірно, 
не випадковий, оскільки збігся з успіш-
ним вторгненням Японії у Маньчжурію та 
Східну Монголію і продемонстрував нове 
радянське розуміння можливих загроз, 
властивих панмонголізму. Серйознішого 
удару завдала реформа 1936 року, оскіль-
ки такий вибір ізолював бурятів від інших 
монголів [Dugarova-Montgomery, Montgo-
mery 1999, 89–90]. Сучасний бурятський 
мовознавець У.-Ж.Ш. Дондуков також за-
значає, що, коли перейшли на хоринський 
діалект, припустилися серйозної помилки 
[Дондуков 2002, 68]. Такий вибір виявився 
малоприйнятним для селенгинських та не-
прийнятним для західних бурятів. 

У 1939 році бурятську мову перевели на 
кирилицю, що збіглося з масовими репре-
сіями 1937–1938 років, зокрема провідних 
вчених, які вивчали та розвивали націо-
нальну культуру і бурятську літературну 
мову. У 1937 році припинилося й друку-
вання старописемною мовою [Шагдаров 
1996, 35]. Аж до 1940-х років висловлюва-
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лися думки про необхідність збереження 
старомонгольської писемності з урахуван-
ням незначних реформ, проте після “чи-
сток” запанувала “одностайність”. 

Одночасно проходила й зачистка мови, 
були вилучені так звані панмонголізми, 
слова монгольського та тибетського похо-
дження, багато суто бурятських слів. З’яв-
ляються постанови, доповіді під характер-
ними назвами, наприклад: “Проти панмон-
гольської контрабанди в термінології (ро-
сійсько-бурятський термінологічний слов-
ник з мови та літератури, Улан-Уде, 1935, 
Барадін)” 1935 року [НАРБ, П-1/1/2283, 
51]. “Ймовірно, саме з цього періоду мова 
періодики стала сухою, бідною, казенною 
та вихолощеною. Скоріш за все, у ці роки 
ми стали втрачати мову”, – стверджує бу-
рятська дослідниця Г.О. Дирхєєва [Дыр-
хеева 2002, 25]. Розпочалися метання від 
пуристичних тенденцій до суцільної замі-
ни слів інтернаціоналізмами та русизмами 
[Шагдаров 1996, 36]. 

Почергові зміни у мовній галузі супро-
воджувалися перебудовою правопису, тер-
мінології, складанням нових підручників 
та посібників, що негативно відбилося на 
престижі літературної мови. Зараз науковці 
стверджують: ці неодноразові, непродумані 
до кінця реформи створили складнощі на 
шляху розвитку мови і послужили надалі 
причиною її кризи [Елаев 1994, 116]; зміна 
писемності, як правило, несе із собою не-
гативний елемент, оскільки цим актом пе-
реривається вся літературна та культурна 
традиція народу [Бураев 1996, 29]. 

Загальну картину 1930-х років ілю-
струє, зокрема, такий факт. На засідан-
ні бюро Бурят-Монгольського обкому 
ВКП(б) (від 31.12.1934) обговорювалося 
питання т.зв. “Монгольського Інтернаціо-
налу”: “Вважати цілком неприпустимим, 
вкрай брутальним викривленням націона-
лістичного штибу, коли в офіційних випад-
ках (з’їзди, збори та ін.), зокрема під час 
з’їзду Ради Бурреспубліки, разом із “Інтер-
націоналом” – міжнародним гімном проле-
таріату – як рівноправний виконується, а 
по суті протиставляється йому, т.зв. “Мон-
гольський Інтернаціонал”, зі своєю осо-
бливою специфічною музикою, що нічого 
спільного не має з міжнародним гімном 
“Інтернаціонал” [НАРБ, П-1/1/2366, 12]. 
Засідання запропонувало вжити всіх необ-

хідних заходів для запобігання подібним 
випадкам у майбутньому. 

На думку деяких дослідників, “мон-
гольська” орієнтація розвитку бурятської 
культури на той час була можлива тому, що 
відповідала настановам Комінтерну щодо 
розвитку світової революції в суміжних 
країнах Центральної Азії та ролі Буррес-
публіки як “форпосту соціалізму на Буд-
дійському Сході” [Елаев 2000, 193]. Нібито 
так, проте важко не вписати події в Бурятії 
до графіка придушення національного від-
родження в інших республіках СРСР. Коли 
ми звернемося до історії УРСР, то побачи-
мо, що з року Великого перелому (1929) 
розпочинається боротьба з українською 
культурою та переслідування її окремих 
представників. Зміцнивши свої позиції, 
радянське керівництво розпочало жорсто-
ку боротьбу з націоналізмом на всіх своїх 
теренах.

Період національно-культурного будів-
ництва 1920-х років у Бурятії є свідченням 
плідного розвитку ідей руху за об’єднання 
монгольських народів. Позбавлена можли-
вості політичного об’єднання, бурятська 
еліта вдалася до зміцнення культурних, 
зокрема мовних, зв’язків між двома рес-
публіками. Співпраця у культурній царині 
вважалася цілком природною та необхід-
ною, ймовірне культурне об’єднання по-
ширювалося на Бурятію та МНР, не ви-
ключалося приєднання до цього процесу 
й Внутрішньої Монголії. Привертає увагу 
одностайне визнання культури Бурятії як 
монгольської. На жаль, у цей творчий і 
позитивний розвиток жорстоко втрутила-
ся тоталітарна держава зі своїм баченням 
прихованих загроз. Зокрема, мовні рефор-
ми 1930-х років у БМАРСР стали одним 
із тих суперечливих рішень, наслідки яких 
досі залишаються неподоланими. Пози-
ція бурятського партійного керівництва у 
культурному та мовному питанні викликає 
асоціації з відповідним становищем у Вну-
трішній Монголії у 1950-ті роки, коли там-
тешня еліта на чолі з Уланху наполягала на 
прийнятті нової кириличної літературної 
мови, що має відповідати нормам МНР. 
Очевидно, що монгольські народи, позбав-
лені надії на спільну державність, все ж 
усвідомлювали себе єдиним етносом і не 
хотіли втрачати принаймні мовної єдності. 
Звичайно, не можна відкинути питання 
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пропаганди більшовицьких ідей, з одного 
боку, і маоїстських – з другого – на тере-
нах МНР. Важко відповісти, чого більше 
насправді було у діяльності Єрбанова та 
Уланху – бажання розповсюдити партійну 

ідеологію чи зберегти національну іден-
тичність. Ймовірно, справедливі обидва 
припущення. Залишаючись лояльними до 
влади, вони водночас зуміли принести ко-
ристь і власному народові.

1 Центральний Виконавчий Комітет Рад – вищий орган державної влади республіки. 
2 Учком – Учений комітет. Такі установи існували тоді в Бурят-Монголії та МНР; скорочені 

назви – Буручком, Монучком. Буручком був створений ще у 1922 році як спеціальний орган при 
Раді з культурних справ бурят-монголів Сибіру та Далекого Сходу; після утворення БМАРСР він 
був уведений до наркомату просвіти як складова частина. З 1 жовтня 1925 року Буручком став 
самостійною установою при ЦВК БМАРСР. Буручком зосередився, зокрема, на вивченні мови, 
писемності, народного мистецтва, історії Бурятії, займався виданням літератури бурят-монголь-
ською мовою тощо. В 1923–1929 роках його головою був Б. Барадін.

3 Великий хурулдан Монголії вперше був скликаний лише восени 1924 року, по смерті кон-
ституційного монарха Зовнішньої Монголії – богдо-гегена VІІІ. Згадка про нього у документах 
за 1922 рік свідчить, скоріш за все, що скликати його планували раніше, проте потім вирішили 
тимчасово утриматися від кардинальних змін.

4 У пізніших документах (1929 рік) є така згадка: БМАРСР двічі скликав культурну конферен-
цію – у 1923-му та 1926 роках [НАРБ, П-1/1/1356, 65].

5 У своїй доповіді Г. Цибіков підкреслював: “Тепер, коли зникли всі колишні перешкоди, що 
заважали об’єднанню монгольських племен та розвитку їхньої мови, доводиться говорити ви-
ключно про культурно-національне об’єднання” [Цыбиков 1928, 13].

6 Чахари – субетнічна група у складі монголів, більша частина якої мешкає в Китаї.
7 Даури (дагури) – народ у Китаї.
8 Баргути – спільна назва для всіх монгольських племен, які кочували Хулунбуїрським округом.
9 Стаття “О реформе монгольского литературного языка”, журнал “Просвещение националь-

ностей”, 1930, № 9–10).
10 “Доцільно і правильно говорили про переведення слабкої бурят-монгольської мови на якіс-

но сильний халха-монгольський говір і про підвищення кваліфікації існуючої монгольської мов-
ної культури через упорядкування та спрощення системи правопису, з одного боку, і наближення 
книжково-літературного стилю до сучасної живої мови монголів”, – стверджував тодішній бу-
рятський філолог Г. Рінчине [Ринчинэ 1928, 103].

11 Ойрати – етнічна спільнота західномонгольських племен.
12 Так, наприклад, директор Інституту культури І.П. Хабаєв, критикуючи Г. Цибікова, риторич-

но запитував: “Хіба це не є пропаганда шкідливої ідеї панмонголізму? Є. Хіба це не є тенденція 
створювати лише монгольську культуру, тільки тому, що вона національна? Є. …Ми цілком не 
проти культурного зв’язку зі спорідненою та дружньою нам Монголією, проте ми рішуче проти 
буржуазної націоналістичної ідеї. Ми маємо підходити до питань організації та створення умов 
для розвитку культури саме з класової точки зору, з точки зору створення класово вираженої про-
летарської культури, з тим щоб остання відповідала класовим інтересам та потребам трудящих 
бурят-монголів, монголів і т.ін.” [Хабаев 1930, 21–22].

13 У 1929 році Буручком був реорганізований у Бурят-Монгольський інститут культури, що 
поставив перед собою більш широкі завдання зі всебічного вивчення Бурятії.

14 Постанова була прийнята за доповіддю голови РНК БМАРСР Д. Доржієва; надрукована у 
Бюлетені ЦВК та РНК БМАРСР від 1 лютого 1931 року.

15 Селенгинські та агинські буряти легше розуміли халха-монголів. Південно-селенгинський 
говір наближався до халхаського [Владимирцов 1929, 8]. Ш. Чимітдоржієв писав: “На наше гли-
боке переконання, необхідність збереження єдності монголомовного світу диктувала доцільність 
збереження сонгольського (селенгинського. – Прим. авт.) діалекту в основі бурятської латинізо-
ваної мови” [Чимитдоржиев 1996, 46].
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НЕЗВАЖАЮЧИ на безсумнівний 
факт жвавої зацікавленості багатьох 

дослідників вивченням традиційної куль-
тури приазовських греків, існує ще безліч 
питань, які вимагають тривалого комплек-
сного дослідження. Багато нез’ясованих 
проблем помічаємо, зокрема, у процесі 
дослідження культурної спадщини греків 
Приазов’я. 

Дослідженням мовного розмаїття гре-
ків-еллінофонів Приазов’я у різні часи 
кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. займалося 
чимало видатних вчених: істориків, мо-
вознавців, фольклористів. Особливої ува-
ги заслуговують фундаментальні дослі-
дження А.О. Білецького Т.Н. Чернишової, 
Д.С. Спиридонова, І.І. Соколова, В.І. На-
улко, І.С. Пономарьової, М.А. Араджионі, 
Л.Д. Якубової та ін. 

Відомо, що одним із найважливіших 
проявів існування нації є її мова, вона є 
найпершою етнодиферентною ознакою 
кожного народу. Стосовно ж маріуполь-
ських греків слід говорити не про одну 
мову, а про співіснування кількох (деякі 
дослідники нараховують до п’яти) [Яку-
бова 2004, 122] діалектних форм грецької 
мови. Так, Д. Спиридонов поділив їх за 
фонетичними ознаками в міру віддалення 
від сучасної грецької літературної мови на 
п’ять мовних груп, притаманних таким на-
селеним пунктам Приазов’я:

1. Ялта, Урзуф (Приморське);
2. Стила, Велика Новосілка, Констан-

тинополь (Фуна), Анадоль;
3. Велика Каракуба (Роздольне), Нова 

Каракуба (Червона Поляна), Бугас;
4. Сартана (Приморськ), Чермалик (За-

можне);
5. Чердакли (Кременівка), Мала Яні-

соль (Куйбишеве), Нова Янісоль. 
Вивчення сучасного стану діалектів 

греків Приазов’я якраз ускладнюється діа-
лектним розшаруванням грецької мови в 
Приазов’ї. 

Серед грецького населення, що меш-
кає в країнах колишнього СРСР, окреме 
місце належить маріупольським грекам та 

Г.О. Павлова

СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
ДІАЛЕКТІВ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я

грецькій спільноті навколишніх сіл. Нині 
в етнічній структурі Донецького регіону 
греки посідають третє місце за своєю чи-
сельністю (1,6%) [Пономарьова 2003, 86].

У 1778 р. за наказом Катерини ІІ, де, зо-
крема, вказувалася і причина переселення 
греків – «во избавлении всех вас от угрожа-
емого ига и бедствия» [История Донецко-
го края… 1995, 17], 18 тис. греків вийшли 
з Кримського ханства, щоб оселитися в 
межах неосвоєної тоді приазовської околи-
ці Російської імперії [Пономарьова 2004, 
39]. Маріуполь та 21 село були засновані 
у 1780 р. [История Донецкого края… 1995, 
19–21] греками, які прибули з Криму, коли 
Катерина Велика запропонувала їм землю 
та захист, а також цілу низку привілеїв, а 
саме звільнення від військового обов’язку, 
зменшені податки і дозвіл будувати та за-
сновувати школи та церкви [История До-
нецкого края… 1995, 18]. Пізніше в Ма-
ріуполі було засновано грецький суд та 
існувало грецьке місцеве самоврядування, 
що виконувало адміністративні, правові та 
охоронні функції щодо дотримання поряд-
ку у місті. 

З другої половини ХІХ ст. у зв’язку з 
буржуазними реформами і загальноімпер-
ською політикою русифікації грецьке насе-
лення зазнало впливу російської мови, що 
значно погіршило стан грецьких діалектів 
у регіоні. Російський імператор Олександр 
ІІ видав указ від 30 вересня 1858 р. “Об 
учреждении в г. Мариуполе общества, от-
дельного от греческого”, що дав можли-
вість особам негрецької національності 
селитися в Маріупольському повіті [По-
номарьова 2004, 40]. Надані Катериною II 
привілеї було скасовано.

Слід зазначити, що греки, які прийшли 
з Криму та оселилися на землях Маріупо-
ля, не всі були еллінофонами. Більша їхня 
частина розмовляла та продовжує роз-
мовляти діалектом, який вони називають 
“румейським”, чи “румейку глосса”. Він 
постав як результат змішування елементів 
давньогрецької, татарської та російської 
мов. Себе носії діалекту ідентифікують як 
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“румеї”, “ромеї” чи “тати” [Пономарьова, 
Назар’єв 2000, 197]. Етимологія двох пер-
ших, скоріш за все, походить від грецького 
слова “ρωμαίος”, що означає “мешканець 
Риму” (а згодом – “мешканець Візантій-
ської імперії”, яка до 1453 р. була осеред-
ком еллінізму) [Чернишова 1975, 51], чи 
від грецького слова “ρωμαλέος”, що озна-
чає “сильний, витривалий”. Щодо етимо-
логії етноніма “тат” [Бушаков 2003, 15], 
то до сьогодні дослідники не мають одно-
стайності в поглядах. 

Друга, менша, частина кримських гре-
ків, так званих “тюркофонів”, чи “урумів”, 
спілкується іншою мовою, “урумською”, у 
якій простежується сильний вплив крим-
ськотатарської мови. Слід зазначити, що 
уруми і румеї споконвіку селилися окре-
мо, хоча мали спільні звичаї та традиції, 
але не одружувалися поміж собою [Поно-
марьова 2003, 86]. На питання “Хто ви за 
національністю?” представники обох груп 
відповідають, що вони греки.

Після 1937 р. ворожа до національних 
меншостей політика Й. Сталіна спричини-
ла закриття грецьких шкіл, грецьких ви-
дань, грецького театру, що функціонував у 
місті. У цей час багато грецької інтеліген-
ції було вислано до Сибіру чи розстріля-
но за проведення “підривної діяльності”. 
Багатьом приклеїли ярлик “ворог народу”. 
Не існує, мабуть, жодної родини греків, 
що мешкали чи мешкають зараз у Маріу-
полі, яку б не зачепили сталінські репресії. 
Цькування та утиски мали місце й протя-
гом Великої Вітчизняної війни, коли ба-
гато греків було обвинувачено у зраді та 
співпраці з ворогом.

Тотальний етнічний терор, запроваджу-
ваний у сталінські часи, лишив глибокий 
слід у свідомості наступних поколінь, що 
підростали в середовищі ворожого став-
лення до своєї національності. Тому й не 
дивно, що переписи населення завжди по-
казували значно меншу кількість грець-
кого населення в Україні, ніж це було та є 
насправді. Так, наприклад, останній пере-
пис 2001 р. засвідчив зменшення чисельно-
сті греків в Україні. Цей факт підтвердив 
зниження етнічної самосвідомості, на яку 
не могла не вплинути державна політика  
20-х рр. ХХ ст. [Пономарьова 2003, 87].

Вивчення історії та побуту меншостей 
довело, що мова тієї чи іншої національної 

меншості, яка мешкає на території іншої 
країни, певний час зберігається, але зго-
дом представники цієї меншості припи-
няють спілкуватися нею на користь мови 
домінуючої групи. Цей процес отримав 
назву “мовної зміни”, чи “мовної пере-
становки” [Хатжидакі 1999, 66]. Таке 
явище гальмується прагненням меншості 
зберегти власну національну мову. Моти-
ви членів однієї мовної меншості не роз-
мовляти мовою своєї нації чи релігійної 
групи та повністю прийняти і перейти на 
спілкування іншою мовою найчастіше 
обумовлені практичними та утилітарними 
факторами. Носії певної мовної меншості 
дуже швидко усвідомлюють, що, на проти-
вагу рідній мові, яку вони використовують 
винятково в буденному спілкуванні, мова 
домінуючої групи є необхідною для мож-
ливості спілкування із ширшим колом но-
сіїв іншої мови та з представниками влади 
країни, де мешкає меншість. Безсумнівно, 
без належних знань мови домінуючої гру-
пи не можна легко інтегруватися в чужо-
мовне середовище, успішно навчатися, 
що, у свою чергу, призведе до безробіття 
чи до небажаних робочих місць на ринку 
праці. Страх обмеженості та неспромож-
ності руху в соціальному середовищі стає 
найважливішим мотивом “мовної переста-
новки”. Подібне явище мало місце серед 
грецької громади у 20-х рр. ХХ ст., коли 
нерідко доводилося чути від представни-
ків грецького селянства думку про те, що 
“наша мова – некультурна, з нею далі села 
не підеш” [Якубова 2004, 127].

Слід зазначити, що процес “мовної пе-
рестановки” є тривалим та складним і най-
частіше відбувається в три етапи [Хатжи-
дакі 1999, 67]. Детальне розуміння цього 
процесу вимагає залучити до користування 
таке скорочення: етнічна група А – це гру-
па носіїв мови А, тобто рідної, “першої” 
мови; домінуюча група Б – це група носіїв 
мови Б, тобто мови країни мешкання ет-
нічної групи А. 

На першому етапі група А використо-
вує тільки свою мову А, у цей же час домі-
нуюча група Б спілкується мовою Б. Друга 
стадія характеризується тим, що група А 
поступово вливається в соціальне сере-
довище домінуючої групи Б і водночас ми 
можемо спостерігати явище двомовності, 
притаманне на деякий час меншості А. На 
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кінцевому етапі група А зовсім не вико-
ристовує мову А та у своєму спілкуванні 
переходить виключно на мову Б. Це відбу-
вається тому, що мова А втрачає свої важ-
ливі функції та вже не задовольняє мовні 
потреби носія. Тому вона поступово, а зго-
дом і зовсім втрачає своїх “прихильників”. 
З того моменту, коли мова А не викорис-
товується в щоденному вжитку та набуває 
символічного характеру, заміна однієї мов-
ної форми іншою стає вже незворотним 
явищем. Деякі дослідники зауважують, що 
подібна заміна матиме місце лише протя-
гом трьох поколінь, тобто закінчиться до-
волі швидко. 

Звичайно, не всі народи ставляться та-
ким чином до своєї рідної мови. Деякі з 
них зберігають мову значно довше, ніж 
інші етноси. Насамперед це свідчить про 
те, що мова для них є важливим елементом 
їхньої національної самосвідомості. Від-
значимо, що такою групою можна вважати 
греків-переселенців, які у ХХ ст. емігрува-
ли по всьому світу в пошуках кращої долі. 
Так, наприклад, греки Австралії, Німеччи-
ни, Канади принаймні у другому поколінні 
спромоглися зберегти новогрецьку мову 
та спілкуватися нею. Але вже наступні 
покоління роблять свій вибір на користь 
мови домінуючої групи, попри всі нама-
гання урядової політики Греції щодо збе-
реження та поширення новогрецької мови 
в країнах, де мешкають греки діаспори. 
Тим цікавішим є той факт, і, безперечно, 
він заслуговує пильної уваги дослідників, 
що греки Приазов’я, які є ані третім, ані 
четвертим, ані навіть десятим поколінням 
греків, змогли зберегти мову, звичаї та тра-
диції своєї історичної батьківщини. Пара-
доксальним можна вважати й те явище, що 
люди, які протягом багатьох століть не до-
тримувалися у своїх родинах ані звичаїв, 
ані традицій греків, не знали ніколи їхньої 
мови, теж ідентифікують себе як греки. 

Інформація, яку ми маємо щодо ста-
ну грецьких діалектів Приазов’я у другій 
половині 20-х – на початку 30-х рр., свід-
чить про наявність багатьох чинників, що 
сприяли розвитку діалектів. У місті діяло 
багато грецьких груп у школах 1-го і 2-го 
ступеня, існував грецький педтехнікум, 
працювали грецькі сільськогосподарські 
школи, грецький театр, грецький суд, у 
Маріупольському музеї краєзнавства був 

грецький відділ [Якубова 2004, 130]. Не-
зважаючи на те що в Маріуполі того часу 
греки були меншістю (однак діяльною та 
економічно сильною), у селах засвідчено 
зовсім іншу ситуацію. Населення в грець-
ких селах було практично однорідним, 
тобто грецьким. Шлюби з представниками 
тільки свого етносу були законом. Однак 
сьогодні ця тенденція розвивається іншим 
шляхом і дуже швидкими темпами. 

З 30-х рр. ХХ ст. у школах грецьку 
мову викладали недосвідчені вчителі, які 
знайшли політичний притулок у Радян-
ському Союзі. Місцева грецька інтелі-
генція писала діалектом. Ця літературна 
традиція тривала до недавнього часу, вар-
то, наприклад, переглянути збірники тво-
рів поетів Приазов’я “Пирнешу Астру” 
(“Ранкова зірка”). Однак після відомих 
подій 1937 р. атмосфера терору та загаль-
ного страху значно обмежила викорис-
тання діалектів до суто побутового рівня. 
Знання місцевого діалекту розглядалося 
як факт гальмування при вивченні “пра-
вильної” російської мови, а тому заважа-
ло отриманню доброї освіти. Результа-
том цього стало усвідомлене нехтування 
знанням грецьких діалектів. Крім цього, 
проникнення та поселення у грецьких се-
лах російського й українського населення 
та поширення міжетнічних шлюбів ще 
більш віддалило греків від вивчення та 
користування своїми діалектами. 

А зараз звернемося до сучасного стану 
діалектів у грецьких селищах Приазов’я. 
Базуючись на висновках польових до-
сліджень, ми можемо стверджувати, що 
в сім’ях, де було збережено традиції та 
звичаї пращурів, може йти мова про дітей, 
що розмовляють трьома мовами. Більш 
детально картина виглядає таким чином: 
діти віком 7–12 років чудово володіють 
російською, добре – українською мовою 
та на початковому рівні – грецьким діалек-
том. Тільки з цього одного факту можна 
зробити висновок, що відбувається завер-
шальна стадія мовної перестановки. Інша 
ситуація спостерігається у більш дорослих 
дітей – підлітків віком 13–17 років. Вони 
запевняють, що їхні знання грецького діа-
лекту дещо глибші. Таке явище свідчить 
або про більшу національну самосвідо-
мість підлітків, або про їхній міцніший 
зв’язок із мовою як засобом спілкування. 
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Звичайно, це є фактором, що дає надію у 
справі збереження грецьких діалектів. 

Наступне спостереження базується на 
твердженні, що використання діалекту має 
пряму залежність від віку його носія. Так, 
діалект, скоріш за все, буде використовува-
тися при спілкуванні з бабусями та дідуся-
ми, рідше – з батьками та зовсім рідко – із 
сестрами, братами та однолітками. Однак 
мовна ситуація у с. Мала Янісоль справляє 
велике враження, тому що відсоток вико-
ристання місцевого діалекту усіма вікови-
ми групами дуже великий. 

Розглянемо питання щодо функціо-
нування грецьких діалектів Приазов’я. 
Спробуємо з’ясувати, яку саме мову ви-
користовує грецьке населення в побутових 
ситуаціях, під час розповіді анекдотів, у 
молитвах, лайках, піснях, привітаннях і 
побажаннях. З’ясувалося, що греки ви-
користовують винятково російську мову 
при розповідях анекдотів та в молитвах. 
Однак використання місцевого діалекту 
простежується в піснях, у привітаннях, у 
побажаннях та, головним чином, у лайках. 
Спробуємо пояснити таку вибірковість ви-
користання діалекту.

Розповідь анекдотів передбачає дуже 
добре володіння мовою. Анекдоти на діа-
лекті складають скоріш за все культурну 
спадщину, тому що в певний момент істо-
рії припинили створюватися та не віднов-
люються так само часто, як це відбуваєть-
ся з російськими анекдотами. Виняткове 
використання російської мови в молитвах 
пояснюється тим фактом, що нині мова 
релігійних культів є російською. Функ-
ціональне використання діалекту в таких 
проявах життєдіяльності, як привітання та 
побажання, свідчить про зміцнення між-
особистісних зв’язків між представниками 
єдиного етносу, а також підтверджує їхнє 
визнання приналежності до однієї етнічної 
групи. Вважається, що у ситуації багато-
мовності люди лаються тією мовою, котру 
оточення розуміє менше, а сам мовець від-
чуває чужою, і тому емоційне забарвлення 
лайливих слів, таким чином, дещо згла-
джується. Так чи інакше, використання 
діалекту саме в таких випадках не вимагає 

багато знань. Зокрема, і підраховування 
передбачає знання тільки цифр. Привітан-
ня, побажання, лайка та підраховування 
базуються на знанні декількох стереотип-
них фраз. Так само й пісня може співатися 
людиною, яка не має можливості висло-
вити повну закінчену фразу на діалекті. 
Отже, можемо зробити висновок, що ви-
користання місцевого діалекту пов’язано, 
в основному, з емоціональними та побуто-
вими функціями, що не сприяє подальшо-
му його розвитку та удосконаленню. Все 
це, на жаль, свідчить про відчуження від 
діалектів. 

Чи існують взагалі перспективи вижи-
вання діалектів греків Приазов’я? Це пи-
тання постає дедалі гостріше, тому що з 
розвитком дипломатичних, торговельних, 
міжетнічних зв’язків між Україною та Гре-
цією діалекти мають протистояти не тільки 
російській та українській мовам, а й ново-
грецькій, яка викликає все більший інтерес 
у греків Маріуполя та околиць як мова, що 
дасть змогу інтегруватися в європейське 
середовище. Вивченню новогрецької мови 
сприяє діяльність Маріупольського дер-
жавного гуманітарного університету, де на 
факультеті грецької філології поглиблено 
викладається новогрецька мова. На наш 
погляд, парадоксальним є той факт, що 
для студентів, які мають хоча б елементар-
ні знання місцевого діалекту, опанування 
новогрецької мови стає більш складним 
процесом, ніж для студентів, що почина-
ють вивчення новогрецької з нуля. Таким 
чином, існує небезпека погіршення стано-
вища грецьких діалектів. Надалі перевага 
буде віддаватися вивченню новогрецької 
мови, що зумовлено соціальними, особис-
тими та економічними факторами, – мови, 
яка є офіційною мовою однієї з європей-
ських країн. 

Таким чином, завдання дослідників діа-
лектів греків Приазов’я полягає у вивчен-
ні багатої спадщини, яку залишили греки 
на теренах України, і у спробі зберегти та 
передати наступним поколінням не тільки 
мову, культуру та традиції греків Приа-
зов’я, а й почуття гордості та національної 
самосвідомості.
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ОСЬ уже понад півсотні років одним 
із потенційно вибухонебезпечних ра-

йонів світу залишається Тайванська про-
тока. Переплетіння політичних та військо-
во-стратегічних інтересів трьох суб’єктів: 
Китайської Народної Республіки (КНР) з 
одного боку та Сполучених Штатів Аме-
рики (США), а також Тайваню з друго-
го – генерують значне джерело напруги та 
конфліктності. Політико-ідеологічний та 
водночас історичний конфлікт між Пекі-
ном і Тайбеєм, зацікавленість Вашингтона 
у збереженні певного балансу сил у про-
тоці, примножені на військовий потенціал 
усіх учасників та відсутність діалогу на 
вищому рівні між владою материкового 
Китаю й острова, справді створюють чи-
малу кількість передумов для загострення 
протистояння. 

У зв’язку з цим “тайванська проблема” 
постійно перебуває в полі зору істориків, 
політологів, інших представників гума-
нітарної науки. Серед величезного маси-
ву публікацій на цю тему варто особливо 
виділити роботи, присвячені аналізу криз 
у Тайванській протоці в 1995–96 рр., що 
стали першим серйозним конфліктом і 
водночас демонстрацією інтересів трьох 
суб’єктів (Вашингтона, Пекіна та Тайбея) 
за нових міжнародно-політичних умов. У 
цьому контексті пропонована стаття, на-
писана на основі аналізу відповідного ма-
теріалу, є однією зі спроб з’ясувати приро-
ду та механізми поведінки трьох сторін в 
умовах криз, що дає певні підстави робити 
припущення про керованість і пропаган-
дистську складову останніх.

У період 1954–55 рр. та особливо в 
1958 р. Тайванська протока вже опинялася 
в епіцентрі політичних буревіїв. Спираю-
чись на підтримку Москви, в той період 
КНР здійснила кілька спроб своєрідного 
багатоцільового військово-політичного 
тиску з метою витіснити гомінданівські 
гарнізони ближче до острова і, таким чи-
ном, створити опорні бази на кількох ост-

ровах протоки для ймовірного наступу 
безпосередньо на Тайвань; прозондувати 
чинність американсько-тайванського дого-
вору про спільну оборону 1954 р., а також 
Формозької резолюції 1955 р., що надавала 
можливість президентові США у випадку 
необхідності використати американські 
війська для захисту острова; Мао, осо-
бливо під час кризи 1958 р., прагнув з’ясу-
вати, як далеко, у свою чергу, може зайти 
Москва в конфлікті з імперіалізмом.

Майже через півстоліття, вже за нових 
міжнародних умов, Пекін якоюсь мірою був 
приречений відреагувати на події, що відбу-
валися як на острові, так і у відносинах між 
Вашингтоном і Тайбеєм. Як і в попередній 
період, кризи 1995–96 рр. проявили нові су-
перечності, дали сторонам можливість про-
демонструвати власну модель поведінки в 
подібних ситуаціях і разом з тим шукати 
способи недопущення переростання полі-
тичних суперечностей у воєнні дії. Потре-
ба звернення до перебігу та наслідків криз 
1995–96 рр. актуалізується подіями цього, 
2007, року, коли правляча тайванська ДПП 
(Демократична прогресивна партія) запла-
нувала провести референдум на підтримку 
вступу в ООН з новою назвою – Тайвань, 
що викликало стурбованість та негатив-
ну реакцію як у Вашингтоні, так і Пекіні. 
Останній у своїх заявах традиційно попе-
реджає про “серйозні наслідки” такої “се-
паратистської активності”. 

Неофіційний візит Лі Денхуея у США 
як каталізатор конфлікту 

Офіційний Пекін розглядає будь-які ві-
зити тайванських державних службовців 
як порушення принципу “одного Китаю”, 
який передбачає визнання уряду КНР за 
єдиний законний уряд усього Китаю. По-
літичні контакти такого ґатунку розгляда-
ються як форма міждержавних зв’язків, 
котрі, на думку китайської влади, вигляда-
ють як демонстрація офіційного держав-
ного статусу Тайваню.

М.А. Таран

КРИЗИ 1995–96 рр. У ТАЙВАНСЬКІЙ ПРОТОЦІ: 
КЛЮЧОВІ СТИМУЛИ ТА МОДЕЛІ 

ПОВЕДІНКИ ТРЬОХ СТОРІН
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Від самого початку своєї діяльності пе-
ред адміністрацією Б. Клінтона виникла 
проблема подальшого дотримання адміні-
стративної заборони, накладеної ще в часи 
президентства Дж. Картера на візити офіцій-
них осіб американського уряду рангом вище 
заступника міністра на Тайвань, а також на 
інші форми офіційних контактів, таких, зо-
крема, як відвідання тайванськими дипло-
матами держдепартаменту. Протягом трива-
лого часу політика Вашингтона проходила в 
руслі утримання від візитів на острів вищих 
посадових осіб. Останній візит датувався 
груднем 1978 р., коли тогочасний помічник 
держсекретаря В. Крістофер безуспішно на-
магався заспокоїти тайванську владу напере-
додні розриву дипвідносин. Проте ця полі-
тична традиція була перервана в 1992 році.

30 листопада торговельний представ-
ник США К. Хілз одержала дозвіл відвіда-
ти Тайвань для обговорення проблем дво-
сторонньої торгівлі. Хоча після прибуття 
американський представник акцентував на 
тому, що її візит є неофіційним і відбувся 
у відповідь на запрошення щорічної спіль-
ної бізнес-конференції Економічної ради 
“Китайська Республіка – США”, в поши-
реній агентством Сіньхуа офіційній заяві 
уряд КНР звинуватив Сполучені Штати 
в порушенні зобов’язань не здійснювати 
візитів на острів представниками вищого 
офіційного рівня. Характер такої ноти був 
обґрунтованим, оскільки Хілз також зу-
стрілася і з тайванським лідером Лі Денху-
еєм, а американський сенатор Ф. Марков-
скі назвав зустріч Хілз та Лі “історичним 
початком, кроком, який розбив кригу дво-
сторонніх відносин”. Офіційний Пекін мав 
усі підстави вважати, що поїздка амери-
канської посадової особи може стати про-
явом нової основи відносин США з Тай-
ванем без урахування китайського права 
вето. І, незважаючи на те що адміністрація 
Клінтона не дозволила Лі Денхуею прибу-
ти в Сієтл на зустріч голів держав АТР у 
листопаді 1993 р. та випадок, коли в травні 
1994 р. вища посадова особа Тайваню так 
і не одержала дозволу вийти з аеропорту 
під час дозаправлення на Гаваях на шля-
ху в Центральну Америку, певною мірою 
американський сенатор мав рацію – лід за-
тріщав і крига почала скресати.

Випадок на Гаваях значно посилив 
критику адміністрації з боку Конгресу за 

порушення прав людини та неповагу до 
“друзів Америки”. У червні 1994 р. двоє 
тайванських прихильників, той же сенатор 
Марковскі та його колега Х. Браун, напи-
сали тайванському президенту Лі листа, 
запрошуючи його повернутися та відвіда-
ти Сполучені Штати [Mann 2000, 318]. На-
ступного місяця Сенат одноголосно схва-
лив резолюцію, в якій закликав держдепар-
тамент видавати візи офіційним особам із 
Тайваню [Expressing the sense 1995]. Влас-
не, на хвилі цього тиску Конгресу й вдало-
ся домогтися дозволу на візит Лі Денхуея 
у США в 1995 р. на запрошення Корнелль-
ського університету, в якому той вчився та 
захистив докторську дисертацію.

15 лютого 1995 р. держсекретар США 
В. Крістофер під час слухань у Сенаті ви-
словився проти такого візиту. На його дум-
ку, Лі міг зробити лише транзитну зупинку 
в США, оскільки Вашингтон повинен ви-
конувати обіцянки дотримуватися неофі-
ційного характеру відносин із Тайванем. 
Адміністрація Клінтона в цьому питанні як 
могла уникала проблеми офіційних двосто-
ронніх візитів і була в цілому схильна при-
тримуватися офіційної лінії Пекіна. Але в 
такому випадку виконавча влада США на-
штовхнулася на серйозну протидію з боку 
протайванськи налаштованого Конгресу. 
Така ситуація стала демонстрацією інколи 
значних розходжень у “китайській політи-
ці” між двома гілками влади. Палата пред-
ставників Конгресу США в резолюції за 
№53, датованій 2 травня 1995 р., вимагала 
від президента Клінтона запросити Лі від-
відати свою альма-матер. Хоча резолюція й 
була необов’язковою для виконання (non-
biding resolution), вона свідчила про рішу-
чість американських законодавців і надалі 
не відступати від тиску на президента в та-
кому чутливому аспекті зовнішньої політи-
ки, як відносини з Тайванем.

Держдеп намагався не загострювати 
увагу Пекіна на черговому сплеску сим-
патій стосовно Тайваню. Вже наступного 
дня зовнішньополітичне відомство США 
поширило заяву, в якій підтверджувало 
формальне визнання уряду в Пекіні як 
єдиного легітимного уряду Китаю. Пред-
ставник американського держдепартамен-
ту повідомив пресі, що “візит президента 
Лі, приватний він чи ні, буде розглядатися 
КНР як відступ від політики неофіційних 
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Кризи 1995–96 рр. у Тайванській протоці

відносин із Тайванем”. Проте вже 22 травня 
американська виконавча влада раптово ро-
бить різкий поворот. Офіційні особи США 
повідомили, що адміністрація Клінтона, 
“беручи до уваги успіхи тайванського пре-
зидента в побудові демократії, дозволила 
Лі відвідати країну”. 1 червня 1995 р. Лі 
Денхуей одержав в’їзну візу для приватно-
го візиту в Корнелльський університет на 
період із 7-го по 12 червня 1995 р.

Варто відзначити, що на рішення адмі-
ністрації демократів надати дозвіл на в’їзд 
“лідеру тайванських сепаратистів”, як на-
рік Лі Денхуея офіційний Пекін, вплинуло 
наближення президентських виборів, на 
яких “тайванська тема” могла в якійсь мірі 
вплинути на електоральні симпатії.

7 червня 1995 р. Лі Денхуей прибув до 
Сполучених Штатів. Цей візит хоча й не 
свідчив про якийсь кардинальний пово-
рот у політиці США щодо Тайваню, проте 
його значимість все ж була досить висо-
кою. Варто лише взяти до уваги, що до цієї 
події протягом 27 років жоден президент 
невизнаної острівної держави не мав мож-
ливості ступити на американську землю. 
Тайванські видання подавали цю подію 
як значну дипломатичну перемогу Тайбея 
[President’s Cornell speech 1995, 27]. При 
цьому тайванський лідер не утримався від 
політичних заяв, видаючи себе за “прези-
дента Китайської Республіки на Тайвані”. 
Але що стосується американсько-китай-
ських відносин, то вони зазнали першого 
серйозного потрясіння з моменту нової 
“китайської політики” Р. Ніксона.

Китай спочатку вдався до досить жор-
сткого дипломатичного пресингу з метою 
змусити Вашингтон згодом повністю від-
мовитися від контактів із тайванськими 
політиками. Було оголошено про скасу-
вання візиту в США міністра оборони 
КНР Чі Хаотяня, китайський уряд призу-
пинив переговори з режиму контролю над 
ракетними технологіями і навіть відмовив 
у агремані нового американського посла 
Д. Сессера, колишнього сенатора від де-
мократів. Більше того, Пекін начебто не-
нароком заявив про просування в постав-
ках ядерних технологій Ірану. Була задіяна 
також тактика санкцій – представники ки-
тайського уряду заявили про завершення 
співробітництва зі Сполученими Штатами 
з питання боротьби з нелегальним тран-

спортуванням текстильних виробів [Lee 
trip 1995, 2]. Запланований на червень чер-
говий раунд переговорів між Пекіном та 
Тайбеєм стосовно розв’язання проблеми 
об’єднання було анульовано.

Іншим вектором гніву Китаю став уже 
безпосередньо Тайвань. У період 21–26 
липня та з 15-го по 25 серпня 1995 р. пів-
нічніше острова навпроти провінції Фуц-
зянь НВАК провела два етапи військово-
морських навчань з ракетними стрільба-
ми. У першому випадку було випущено 
шість ракет малого та середнього радіуса 
дії. План навчань передбачав і мобілізацію 
військового контингенту в провінції Фуц-
зянь, а також бойові вильоти авіації.

Такі дії стали своєрідним попереджен-
ням Тайбею стосовно можливих наслід-
ків у випадку продовження тайванським 
керівництвом дипломатичного курсу на 
підвищення своєї ролі в міжнародних від-
носинах, частиною якого і був візит Лі 
Денхуея. Активність такого плану, а крім 
візитів політиків, Тайбей розраховував 
одержати членство в ООН, на думку ки-
тайської сторони, суперечить статусу Тай-
ваню як китайської провінції.

Хоча навчання в цьому районі проходять 
регулярно, проте спостерігачі звернули ува-
гу на той факт, що про них було повідомле-
но офіційно, чого раніше не траплялося. У 
свою чергу, Вашингтон провів демонстра-
цію сили зі свого боку, щоби не лише ви-
явити стурбованість із приводу нагнітання 
напруженості, а й показати здатність впли-
ву на ситуацію за допомогою збройних сил. 
19–20 грудня того ж року американський 
авіаносець “Німіц” у супроводі бойової 
групи пройшов крізь Тайванську протоку. 
Офіційні особи Пентагону пояснили, що 
згідно з графіком “Німіц” перш за все пови-
нен був проходити повз східне узбережжя 
Тайваню, проте був змушений змінити свій 
маршрут “з причини поганої погоди”. Цей 
факт можна трактувати як м’яке попере-
дження Пекіну не загострювати військовий 
аспект протистояння з островом і не засто-
совувати методи прямого військового тиску, 
що може викликати безпосередню силову 
реакцію США.

Після короткотермінового охолоджен-
ня американсько-китайських відносин 
напруга поступово зменшувалася. У Ва-
шингтон повернувся посол КНР Лі Даою, 
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відкликаний “для консультацій” на знак 
протесту проти візиту Лі. У січні 1996-го в 
Пекіні з’явився й американський посол.

Але рецидиви проблеми візитів тайван-
ських політиків до США і по сьогодні пору-
шують спокій у двосторонніх відносинах. 
Аналізуючи цю ситуацію, американський 
фахівець М. Оксенберг відзначає, що ви-
конавча влада навряд чи зможе ефективно 
протидіяти одержанню запрошень “демо-
кратично обраними лідерами інших урядів 
національного, провінційного чи муніци-
пального рівнів” для відвідання Сполуче-
них Штатів [Oksenberg 1997, 75]. У цьому 
плані гнучкість офіційного Вашингтона, 
навіть з урахуванням тиску з боку Пекіна, 
значно обмежена впливом “алармістських” 
кіл, котрі дивляться на Китай як на супер-
ника та, відповідно, Тайвань – як партнера 
у справі “приручення дракона”.

Президентські вибори на Тайвані 
1996 р. як нова китайська мішень

З наближенням президентських вибо-
рів на острові, запланованих на 23 березня 
1996 р., та на хвилі повернення в 1997 р. 
Гонконгу (Сянгану) в політико-правове поле 
КНР в офіційній китайській пресі все часті-
ше лунали гасла типу “бути вірним священ-
ній справі возз’єднання батьківщини”. На 
офіційному рівні Китай ніколи не відмовляв-
ся від застосування в певних випадках сили 
для досягнення цього завдання. Тогочасний 
прем’єр КНР Лі Пен лише в черговий раз 
озвучив цю позицію: “Ми стоїмо на тому, 
що возз’єднання має відбутися мирним спо-
собом, але ми не виключаємо використання 
сили”. 24 січня 1996 р. в “Нью-Йорк Таймс” 
з’явилася інформація, що Пекін вже завер-
шив розробку планів нападу на Тайвань піс-
ля президентських виборів на острові.

Походження цієї інформації не розго-
лошувалося, але Пентагон зробив заяву 
про готовність у випадку напруженості в 
Тайванській протоці сформувати “спеці-
альні цільові сили”. В той же час міністр 
оборони В. Перрі заспокоював громад-
ськість, оцінюючи ситуацію як таку, яка 
позбавлена перспектив для відкритої во-
єнної конфронтації. У лютому 1996 р. у 
Вашингтон для проведення триденних 
переговорів прибув помічник міністра за-
кордонних справ КНР Лі Чжаосін, котрий 
одержав з американського боку вказівку 

утриматися від провокаційних дій. США 
начебто грали на випередження, прагнучи 
дещо обмежити Пекін у можливих різких 
діях [Tendencies 1997, 291]. Все ж 5 берез-
ня представник КНР оголосив про про-
ведення з 8-го по 15 число того ж місяця 
ракетних випробувань та військово-мор-
ських навчань поблизу територіальних вод 
Тайваню. В провінції Фуцзянь, розташо-
ваній навпроти тайванського узбережжя, 
сконцентрувалися сили НВАК чисельніс-
тю 150 тис. чол. Ці військові маневри фа-
хівці називають найбільшими за попередні 
40 років. У розпал виборчої кампанії Пекін 
учергове наважився застосувати тактику 
військово-політичного тиску.

Головною мішенню китайського роз-
дратування став все той же Лі Денхуей, 
найвірогідніший кандидат у президентське 
крісло від тоді ще правлячого Гоміньдану. 
На той час Лі вже перебував на президент-
ській посаді і зарекомендував себе в очах 
Пекіна як “політик-сепаратист”. Він, зо-
крема, заявляв про можливість переговорів 
с урядом КНР про майбутнє возз’єднання, 
але лише на міжурядовому, міждержавно-
му, а не міжпартійному рівні, що, природно, 
було би прямим натяком на визнання з боку 
Китаю легітимності тайванських властей. 
Крім того, проведення навчань могло б ста-
ти знаком тайванським бізнес-колам, котрі, 
на думку китайських політиків, мали б дис-
танціюватися від політиків-сепаратистів. І 
справді, на фондовому ринку Тайваню ціни 
акцій значно впали, викликавши тривогу як 
у ділових колах, так і з боку інвесторів. Це 
мало би стати нагадуванням Тайбею і про 
високу економічну ціну затягування розв’я-
зання питання про об’єднання. 

10 березня в Конгресі було поширено 
статтю відомого американського синоло-
га Д. Шембо, опубліковану в “Нью-Йорк 
Таймс” під назвою “Де пролягає межа 
підтримки Тайваню?” [Shambaugh 1996]. 
Ця робота серйозно вплинула на атмос-
феру прийняття відповідних політичних 
рішень. Основна ідея статті полягала в 
обґрунтуванні необхідності для Вашинг-
тона, за підтримки своїх партнерів в Азії, 
вжити необхідних заходів для стриму-
вання можливої китайської агресії. В ін-
шому випадку КНР буде більш схильною 
до силової дипломатії. Того ж дня держ-
секретар В. Крістофер назвав військові 
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Кризи 1995–96 рр. у Тайванській протоці

навчання НВАК такими, які “створюють 
невиправданий ризик”, попередивши Пе-
кін про “серйозні наслідки” воєнних дій. 
Він також озвучив рішення адміністрації 
про направлення авіаносця “Індепенденс” 
із трьома бойовими кораблями супроводу 
до Тайванської протоки. А вже наступного 
дня Пентагон оголосив про те, що військо-
во-морське угруповання на чолі з іншим 
авіаносцем – “Німіцем” почало рухатися 
з Перської затоки в напрямку територі-
альних вод Тайваню. Такої концентрації 
бойових кораблів США в цьому регіоні не 
спостерігалося з часу завершення війни у 
В’єтнамі.

Американські військово-морські з’єд-
нання в цих обставинах діяли досить обе-
режно. Вони заблокували північний та 
південний входи до Тайванської протоки, 
відрізавши таким чином можливості для 
китайських збройних сил у випадку атаки 
на Тайвань здійснити маневр. У той же час 
угруповання 7-го флоту залишалося на зна-
чній відстані від безпосередньої лінії доти-
ку з ВМС Китаю та ВМС Тайваню, тому у 
випадку конфлікту воно не було б залучене 
в безпосередні бойові дії на воді, займаю-
чись, ймовірно, допоміжними функціями.

Дії Вашингтона були не лише нагаду-
ванням своєї стратегічної зацікавленості 
у збереженні стабільної рівноваги сил у 
протоці, а й демонстрацією рішучості до-
тримуватися ідеї підтримки Тайваню, як 
психологічної, так і реальної. Разом із тим 
такі дії мали значний морально-психоло-
гічний підтекст. На острові дії США було 
охарактеризовано як такі, що “надихають 
вірою союзників Америки та демонстру-
ють серйозність взятих на себе Сполуче-
ними Штатами зобов’язань” [Отноше-
ния… 1996, 33].

Відповіддю Тайваню на такі події стало 
оголошення стану підвищеної бойової го-
товності у військах і, найголовніше, прове-
дення, незважаючи на таку нервову атмос-
феру, президентських виборів. 54% голосів 
було віддано саме за Лі Денхуея. Військово-
політичний тиск Пекіна фактично виявив-
ся контрпродуктивним. Для тайванського 
виборця підходи Лі Денхуея до взаємовід-
носин із материком виявилися найбільш 
прийнятними, порівняно з двома іншими 
кандидатами, один із яких обстоював прого-
лошення незалежності, а другий – приско-

рене безумовне приєднання до КНР. Одним 
із найнегативніших результатів цих подій 
стало руйнування й без того дуже хиткого 
психологічного мікроклімату у відносинах 
між політиками в Пекіні та Тайбеї.

Для американської політичної еліти 
саме ракетні випробування винесли на по-
рядок денний питання про наслідки розви-
тку ракетних озброєнь та технологій КНР. 
Важливим моментом кризи 1996 р. була та 
обставина, що саме президент Клінтон і 
видав розпорядження про похід до прото-
ки групи американських військових кора-
блів. У Вашингтоні почалося обговорення 
можливості співробітництва з Тайванем у 
питанні розміщення нової американської 
системи ПРО. В “Законі про політику сто-
совно Китаю” 1997 р. Конгрес США під-
тримав ідею збереження актуальної кіль-
кості збройних сил у Тихому океані. Будь-
яке скорочення американських військ у 
цьому регіоні, згідно з цим законом, може 
відбуватися лише після консультацій із 
Конгресом [China 1997].

Незважаючи на різні негативні наслід-
ки, можна висловити припущення, що всі 
три учасники криз одночасно вийшли з 
них і переможцями. Вашингтон зіграв роль 
одного з регуляторів, навіть арбітрів, здат-
них стримувати та утримувати сторони від 
провокаційних дій. У той же час США, на 
думку Ч. Фрімена, співзасновника Фонду 
американсько-китайської політики, проде-
монстрували своїм союзникам в Азії, що 
вони залишаються впливовим та стабілізу-
ючим чинником у регіоні [Friman 1998, 7]. 
Китай апробував можливість такого типу 
тиску на різні кола тайванського суспіль-
ства, одержавши також інформацію про 
моделі поведінки Сполучених Штатів у 
випадку розгортання воєнного сценарію 
конфлікту. Тайванська влада одержала 
можливість довести свою принциповість в 
умовах “китайської загрози” як власному 
виборцю, так і союзникам у Вашингтоні.

Ці кризи продемонстрували всю потен-
ційну небезпеку “тайванської проблеми” 
для системи відносин у Східній Азії. Але 
разом з тим, як покажуть події подальших 
років, стосовно американсько-китайських 
відносин тайванська тема втратила паралі-
зуючий ефект. Межі компромісу було ви-
значено, але в той же час вони стали до-
датковим приводом для діалогу.
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14 СЕРПНЯ 2007 року Республіка 
Пакистан – держава мусульман 

Південної Азії – відсвяткувала 60-річний 
ювілей своєї незалежності. Опівночі, з 
початком нового дня – 15 серпня – такий 
самий ювілей почали святкувати понад  
1 мільярд громадян Республіки Індії, се-
ред яких – приблизно стільки ж мусуль-
ман, як у сусідньому Пакистані. Взагалі, 
дата мала бути однаковою, адже незалеж-
ність країни здобули одночасно, ця роз-
біжність – лише показовий приклад су-
перечностей, які із самого початку лягли 
в основу надзвичайно складних відносин 
між сусідами. Мабуть, проблема поділу 
колишньої Британської Індії і створення 
на її території двох суверенних держав 
ще тривалий час буде предметом жор-
стких дебатів серед вчених та державних 
діячів. Відомо, що пакистанські та індій-
ські історики і політики зазвичай дотри-
муються двох абсолютно протилежних 
точок зору на проблему, не збігаються 
погляди на цей історичний факт і у фа-
хівців інших країн, зокрема – представ-
ників Великої Британії, яка була третьою 
активною стороною процесу. Але, як би 
не ставилися до цього історичного фено-
мену, точку зору якої б сторони не вважа-
ли більш прийнятною для його пояснен-
ня чи навіть виправдання, незаперечним 
фактом слід визнати таке: за подіями, 
які призвели до поділу 1947 року, стояли 
не лише історичні чинники, а й реальні 
персонажі. Роль великих особистостей 

О.А. Борділовська 

МУХАММЕД АЛІ 
ДЖИННА – 
ФУНДАТОР 

ПАКИСТАНУ

в історичних подіях можна простежити 
на прикладі видатних політичних діячів, 
і якщо для Індії немає більш визнаного 
лідера, ніж М.К. Ганді, то для Пакиста-
ну таким самим «батьком нації», безпе-
речно, був Мухаммед Алі Джинна. Для 
мільйонів мусульман колишньої Британ-
ської Індії він став уособленням мрій про 
власну державу, яка забезпечила б їм гід-
не життя – соціально-економічне та релі-
гійно-духовне. 

Отже, обрана тема є не просто дани-
ною пам’яті відомій історичній особі, вона 
пов’язана з подіями, які змінили долю 
великого субконтиненту і які й досі недо-
статньо висвітлені, принаймні в Україні. 
Відзначивши вже 60-ту річницю незалеж-
ності двох найбільших держав Південної 
Азії, ми розуміємо, що обидві країни дове-
ли своє право на існування. Але ж відомо, 
що деякі проблеми (наприклад, кашмір-
ська) протягом цих 60 років залишаються 
невирішеними, а міждержавні стосунки 
перебувають зовсім не на бажаному рів-
ні. Черговий раз у ювілей незалежності в 
обох країнах згадували засновників дер-
жавності, але в Україні набагато більше 
відомі імена М.К. Ганді та Дж. Неру, а от 
про діяльність пакистанських лідерів, і 
М.А. Джинни зокрема, майже зовсім не 
згадується. Деякі аспекти цієї наукової 
проблеми частково розглянуті в окремих 

Я ніколи не думав, 
що це станеться. 

Я ніколи не очікував, 
що побачу Пакистан 

за своє життя.
М.А. Джинна

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ 
ÏÎÐÒÐÅÒ
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статтях автора*. Набагато більше уваги цій 
проблематиці приділено в дослідженнях 
російських сходознавців – В.П. Кашина, 
Т.Л. Шаумян, О.В. Плешова, В.Н. Моска-
ленка, В.Я. Бєлокреницького. Слід відзна-
чити, що в російській індологічній школі 
вже давно серйозно досліджуються питан-
ня про вплив видатних особистостей на 
історичні події, з одного боку, і визначаль-
ні фактори щодо формування політичних 
поглядів цих дійових осіб – з іншого. Так 
само велика увага приділяється вивчен-
ню автобіографічних даних та історичній 
спадщині видатних політичних діячів в іс-
торичній традиції Південної Азії, як в Ін-
дії, так і Пакистані. Проте ці дослідження 
вимагають дуже обережного використання 
з причини упередженості та ідеологічного 
забарвлення, про що вже йшлося вище. 
Більш об’єктивними є праці західних вче-
них, зокрема Г. Боліто та С. Уолперта, до-
слідників біографії А.М. Джинни. Проте 
ці праці не є доступними для широкого 
наукового загалу, і в Україні традиційно 
превалює «індійський погляд» на події 
1947 року і на діяльність першого ліде-
ра Пакистану М.А. Джинни. Тож метою 
цього дослідження є передусім намагання 
дещо по-іншому розставити акценти та 
простежити формування суспільно-полі-
тичних поглядів «батька пакистанської на-
ції», а також показати нерозривний зв’язок 
між діяльністю представників різних течій 
національно-визвольного руху на Індій-
ському субконтиненті та розглянути істо-
ричні наслідки цієї діяльності.

Вперше мрії про створення держави му-
сульман Південної Індії знайшли своє чітке 
визначення в «ідеї Пакистану», що з’яви-
лася на початку 30-х років ХХ ст. серед ін-
дійських емігрантів-мусульман у Британії, 
студентів Кембриджа. Пакистан – слово 
спільне для мов урду та фарсі, що означає 
«земля чистих», тобто – справжніх мусуль-
ман. Проте ця назва має й інше походжен-
ня, оскільки складається з початкових літер 
назв тих територій, які мали, за задумом 
авторів цієї ідеї, увійти до його складу: 

Панджаб, Афганістан (Північно-західна 
прикордонна провінція), Кашмір, Іран 
(провінція), Сінд і Тохаристан (Белуджи-
стан). Таким бачив майбутній склад держа-
ви мусульман і творець теорії двох націй 
М.А. Джинна. Нагадаємо, що згідно з цією 
теорією на території Британської Індії мали 
бути створені дві незалежні держави за ре-
лігійною ознакою, при цьому до Пакистану 
долучалися всі території, де більшість насе-
лення становили послідовники ісламу. Що-
правда, ця концепція з’явилася не одразу, на 
початку своєї діяльності Джинна, як актив-
ний діяч національно-визвольного руху, ви-
сував лише гасла боротьби за незалежність 
від британських колонізаторів, але при цьо-
му особливу увагу приділяв захисту прав 
мусульманського населення Індії.

Декілька слів про походження майбут-
нього засновника нової держави. Він наро-
дився 25 грудня 1876 року в Карачі, в родині 
доволі заможних купців. Його предки меш-
кали у західноіндійському князівстві Кат-
хіявар, батько переїхав до Карачі незадов-
го до народження сина. Мохаммед Алі був 
первістком і залишився улюбленцем бать-
ків, які мали загалом семеро дітей – трьох 
синів і чотирьох дочок. Хлопчик народився 
слабким і надто тендітним, задля поліп-
шення його майбутньої долі мати здійснила 
подорож до рідних місць, де була могила ві-
домого суфія Піра Хассана, який свого часу 
приніс з Ірану до Індії вчення ісмаїлізму, 
однієї з найпоширеніших течій шиїзму [Al-
lana 1990, 229]. Зазначимо, що родини обох 
батьків Джинни були ісмаїлітами, а саме 
прихильниками напрямку ходжа, у цій 
традиції було виховано й дітей. Почав на-
вчатися Мухаммед Алі у Сінді, в медресе, а 
потім батько за порадою англійських друзів 
вирішив відправити талановитого хлопця 
до метрополії, де Мухаммед Алі здобував 
юридичну освіту у престижному коледжі 
Лінкольнз-Інн у Лондоні. Напередодні да-
лекої подорожі 16-річного юнака одружи-
ли із 14-річною дівчиною з родини ходжа, 
яка залишилася чекати на чоловіка в родині 
його батьків. Проте через два роки молода 
дружина померла, а невдовзі Мухаммед Алі 
втратив і матір, яку дуже любив. У цьому ж, 
1895, році у 18-річному віці він отримав ди-
плом і став чи не наймолодшим адвокатом 
в Індії. В Карачі він повернувся у 1896 р., 
але вирішив покинути місто, з яким його 

* Див., напр.: «Міжнародний аспект Кашмір-
ської проблеми» // Вісник КНУ. Історія. №59–
60. – К., 2002; Етнічний фактор у зовнішній по-
літиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник 
КНУ. Міжнародні відносини. №29–30. 2004.



Східний світ №4 200796

Мухаммед Алі Джинна – фундатор Пакистану

пов’язували сумні спогади, 
і переїхав до Бомбея, де й 
розпочалася його справді 
блискуча професійна, а зго-
дом і політична кар’єра. До 
сорока років він залишався 
одинаком, вдруге одружив-
ся у 1918 році, і це вже був 
шлюб за власним вибором, 
з кохання: його друга дру-
жина Раттанбаї походила 
з родини парсів, але перед 
весіллям прийняла іслам. 
На жаль, щасливе сімейне 
життя тривало лише 10 ро-
ків: у 1928 році Раттанбаї 
померла; у подружжя була 
єдина донька Діна [Allana 
1990, 238–239].

Суспільно-політичні 
погляди Джинни змінювалися поступово, 
їхня еволюція доволі цікава та показова: 
від щирого послідовника або, за словами 
Сароджіні Найду, «посланця індусько-му-
сульманської єдності» до фундатора нової 
ісламської держави.

Початок його по-
літичної кар’єри 
пов’язаний із підне-
сенням націоналізму, 
рухом за здобуття 
пурна сварадж – по-
вної незалежності від 
британських колоні-
заторів. Він перебу-
вав під впливом таких 
відомих громадських 
діячів, як Г.К. Гокха-
ле, Дадабгаї Наоро-
джі, Сурендранатх 
Баннерджі, і вірив у 
необхідність єдності 
індусів та мусульман як запоруку досягнен-
ня спільної мети – позбавлення від колоні-
ального ярма. З іншого боку, М.А. Джинна 
завжди вважав, що тільки іслам, як релігія 
та певний соціально-правовий кодекс, зможе 
ідейно забезпечити належний рівень існу-
вання мусульман Південноазійського конти-
ненту. В цьому його надихали ідеї та погляди 
видатних мусульманських діячів: М. Ікбала, 
Сайіда Ахмад Хана, Ага Хана. 

У літературі досить часто трапляються 
зауваження щодо активної діяльності Джин-

ни з фундації власної по-
літичної сили, проте це не 
відповідає дійсності. Слід 
зазначити, що заснуван-
ня Мусульманської ліги 
(1906 р.) було справді ви-
значною подією для індій-
ських мусульман, адже ні-
коли до цього моменту вони 
не мали власної політичної 
організації. Але Джинна 
в цей час був членом ІНК 
(Індійського національного 
конгресу) і навіть був при-
сутній на відомій сесії Кон-
гресу в Калькутті в цьому ж 
році як особистий секретар 
Дадабгаї Наороджі, якого 
тоді було обрано головою 
партії. 

Насправді ж ідеї щодо необхідності 
створення «мусульманської партії» Індо-
стану з’явилися невдовзі після створення 
Конгресу, у 80-ті роки ХІХ ст., оскільки ця 
партія, незважаючи на проголошення секу-
лярних ідей, сприймалася як налаштована 

здебільшого на за-
доволення ідейних 
потреб індусів. Біля 
витоків політичного 
об’єднання мусуль-
ман стояв видатний 
суспільний рефор-
матор Сайід Ахмад 
Хан. Саме він у 80– 
90-х рр. ХІХ ст. впер-
ше спробував довес-
ти, що в індійському 
соціумі існує велика 
окрема мусульман-
ська спільнота, ду-
ховні настанови якої 

він спробував пропагувати на новому рівні, 
використовуючи, зокрема, засоби масової 
інформації колоніальної влади [Bose 1999, 
168]. Він намагався поєднати новітню на-
укову думку з ісламом, прагнув зробити 
якомога більше для розвитку освіти серед 
мусульманської спільноти і був перекона-
ний у тому, що це можливо лише за умов 
тісного співробітництва з англійською ад-
міністрацією. Сайід Ахмад Хан здобув чи 
не найбільшу славу як засновник коледжу 
у місті Алігарх, який згодом перетворився 

Юний Джинна

М.А. Джинна з М. Ганді. 1944 р.
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на університет і став одним із провідних 
освітніх закладів Індії, популярним серед 
мусульман багатьох країн. Він не був релі-
гійним сепаратистом, проте діяльність Кон-
гресу піддавав жорсткій критиці, передусім 
за його агресивність та відсутність помір-
кованості щодо влади. Він чи не вперше 
порушив питання про необхідність зрос-
тання політичної самосвідомості мусуль-
ман у нову епоху, адже, за його словами, 
«на новому політичному марші індуси ма-
ють більше батальйонів» [Kesavan 2001, 8]. 
Можна вважати, що його діяльність певною 
мірою підготувала ґрунт для розвитку му-
сульманської суспільно-політичної думки 
в Індії і справила у майбутньому великий 
вплив на формування теорії двох націй та 
її сприйняття значною кількістю індійсько-
го населення, що сповідувало іслам. 

Так само визначною була діяльність 
його послідовника Ага Хана, який втілив 
у життя мрії Сайіда Ахмад Хана: засну-
вав «інтелектуальний центр» мусульман 
в Алігарху та став одним із фундаторів 
Мусульманської ліги – партії, яка брала 
на себе повноваження захищати права ін-
дійських мусульман. Ага Хан ІІІ був май-
же однолітком Джинни, його юність теж 
припала на часи піднесення національно-
визвольного руху. Авторитет його був ви-
значальним ще й тому, що він походив з ві-
домої в усьому ісламському світі родини, 
багато представників якої залишили свій 
слід в історії, оскільки були духовними 
лідерами общини ісмаїлітів. Він розви-
нув ідеї Сайіда Ахмад Хана, стверджуючи, 
що мусульмани – не просто релігійна мен-
шина, а велика спільнота, яка має власні 
цінності та інтереси і може розцінювати-
ся як окрема нація. Саме його наполегли-
ва активність призвела до заснування, за 
певної підтримки колоніальної влади, в 
останні дні 1906 року у місті Дакка партії 
Мусульманська ліга, першим президентом 
якої він і став. Його діяльність і співпраця 
з владою певним чином вплинули на про-
ведення в Індії реформи Морлі – Мінто у 
1909 році, яка заклала основи нової вибор-
чої системи – по окремих куріях для інду-
сів і мусульман. Ага Хан власним автори-
тетом надихнув дуже розрізнену мусуль-
манську спільноту на об’єднання у єдине 
ціле, використовуючи свою освіту, блис-
кучі здібності і бажання працювати для 

одновірців. Безперечно, він був видатною 
особистістю, але згодом його кар’єра на-
була іншого напрямку: у 1932 році він став 
представником Індії у Лізі Націй і через 5 
років одностайно був обраний її президен-
том (першим, хто мав азійське походжен-
ня). Під час ІІ світової війни він перебував 
здебільшого у Швейцарії, щиро вітав ство-
рення Пакистану й високо оцінював діяль-
ність його фундатора, Джинни, якого він 
пережив на 10 років [Allana 1990, 266].

Здобутки та ідеї усіх своїх вчителів та со-
ратників Джинна використав якнайкраще, 
врешті-решт, саме він створив необхідну 
атмосферу серед індійської мусульманської 
общини і згодом спромігся перетворити 
теорію двох націй на справжню ідеологіч-
ну платформу партії Мусульманська ліга: 
«Якщо в МЛ й не було своєї ідеології та со-
ціально-економічної програми, теорія двох 
націй взяла на себе їхні функції, і таке стано-
вище збереглося надалі» [Mathur 1994, 37].

Е в о л ю ц і я  п о л і т и ч н и х  п о гл я д і в 
М.А. Джинни відбувалася поступово, від-
повідно до зміни ситуації у національно-
визвольному русі країни загалом, її можна 
вважати навіть природною, якщо врахувати 
те, що він був націоналістом і мусульмани-
ном водночас. До того ж Джинна був юрис-
том найвищого ґатунку, який завжди орієн-
тувався на пріоритет права, а шаріат вва-
жав одним з найкращих здобутків світової 
юриспруденції. Першим фактором на шля-
ху подальшого конфесійного роз’єднання 
країни можна вважати згадані реформи 
Морлі – Мінто, які започаткували вибори 
по окремих куріях. Адже відомо, що Му-
сульманська ліга «повністю ототожнювала 
себе з вимогою окремого представництва у 
виборчих органах, на всіх рівнях, місцевих, 
районних, муніципальних та центральних» 
[Mathur 1994, 19]. Колоніальна влада і нова 
партія, створена за її моральної підтримки з 
метою зменшити амбіції ІНК, повністю по-
розумілися у цьому питанні. Джинна палко 
пропагував такі зміни у виборчому законо-
давстві, стверджуючи при цьому, що май-
бутнє країни залежить від співпраці, доброї 
волі та згоди двох братських спільнот – ін-
дуської та мусульманської. Коли у 1912 році 
Ага Хан відійшов від керівництва Лігою, її 
лідери звернулися до Джинни з проханням 
приєднатися до цієї партії, тим більше що 
перед тим його неодноразово запрошували 
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як гостя брати участь у засіданнях партійної 
ради. У 1913 році він погодився стати чле-
ном Ліги на умовах збереження лояльності 
до Конгресу. Намагаючись стати певним 
містком між двома основними політичними 
силами країни, у грудні того ж року Джинна 
виступив із блискучою промовою на сесії 
ІНК у рідному Карачі, в якій не було іншо-
го гасла, крім єднання у спільній боротьбі 
проти колонізаторів [Allana 1990, 234]. 

Естет, знавець законів і прихильник ви-
ключно правових норм, Джинна не зміг 
пізніше сприйняти деякі методи бороть-
би М. Ганді, хоча певний час поділяв його 
основні ідеї. Взагалі, ці два лідери мають 
набагато більше спільного, ніж іноді вважа-
ється, вони належали до одного покоління, 
їм довелося жити в часи найбільших за всю 
історію Індії політичних перетворень. Оби-
два мають західноіндійське походження, 
їхні пращури займалися торгівлею. Обидва 
вчилися за кордоном і здобули юридичну 
освіту. Обидва повернулися на батьківщину 
переконаними націоналістами, і навіть їхній 
вихід на політичну арену відбувся майже 
одночасно: з початку 1914 року ім’я Джин-
ни вже пов’язується передусім із діяльніс-
тю Мусульманської ліги, в цьому ж році 
Мохамдас Карамчанд Ганді повертається 
до Індії з Південної Африки, де розпочинав 
свою адвокатську практику і де вперше за-
пропонував свій метод ненасильницького 
опору та ідею сатьяграхи – «завзятість в іс-
тині». В цьому ж році відбулася їхня перша 
зустріч. Обидва мали величезний вплив на 
маси, мріяли про незалежність від колоніза-
торів та забезпечення населення необхідни-
ми правами. Відомо, що обидва лідери піш-
ли з життя у 1948 році, тобто через рік після 
здобуття незалежності. Проте М.А. Джинна 
помер від хвороби з відчуттям виконаного 
життєвого обов’язку, як лідер нової держа-
ви, натомість М.К. Ганді, який найбільше в 
світі зробив для розповсюдження ідей не-
насилля, був убитий релігійним фанатиком, 
а перед тим відійшов від політичного жит-
тя і перебував у повному розпачі з приво-
ду розділу країни, численних конфесійних 
суперечок та жахливого кровопролиття.

За життя двох лідерів різнили також 
манери та духовні погляди. Джинна був 
вишуканим джентльменом, витонченим, з 
чудовими манерами. Він надавав перевагу 
європейським костюмам і лише в останнє 

десятиріччя свого життя почав вбиратися у 
традиційний мусульманський одяг (довгий 
френч та капелюх із каракулю – «шапку 
Джинни»). За спогадами його друзів, важ-
ко було знайти в усьому Бомбеї іншого на-
стільки бездоганно вдягнутого, з гарною 
зовнішністю чоловіка, і багато англійських 
чиновників, навіть віце-королі, які мали з 
ним справу, зазначали, що він – «найкраще 
вбраний джентльмен з усіх, кого зустрічали 
в Індії» [Allana 1990, 232]. Ганді ж, як відо-
мо, був прихильником якомога простішо-
го способу життя, близького традиційним 
індусам, вдягався у домоткане дготі. Пер-
ший мав природну схильність до юриспру-
денції, другий завжди більше керувався не 
знаннями та законами, а серцем та відчут-
тям справедливості. Цікаву характеристи-
ку двом визначним особистостям дав їхній 
молодший колега Дж. Неру. Про Джинну 
він писав таке: «Його поважають, проте 
тримаються на відстані, його швидше бо-
яться, ніж люблять… Він відомий як ад-
вокат-практик, як тактик, який вважає, що 
використовує протиріччя між індійським 
націоналізмом і англійською владою» 
[Неру 1989, 177]. Особистий характер Ган-
ді був змальований у такий спосіб: «Ганді 
не спустився зверху, здавалося, він вийшов 
з мільйонних мас індійців, він говорив їх-
ньою мовою і приділяв їм та їхньому жах-
ливому становищу всю свою увагу… Я не 
знаю людини, більш правдивої за Ганді. То 
небезпечна якість для політичного діяча, 
адже він розкриває свою душу і дозволяє 
людям бачити формування своїх поглядів» 
[Неру 1989, 125]. Обидва лідери змінили, 
зрештою, долю країни, своє життя обидва 
вони присвятили, хай би там що, служін-
ню рідному народові, ось тільки шляхи 
їхні поступово все більше розходилися. 

Безперечно, на момент залучення Джин-
ни до керування партією та його ідейного 
розриву з ІНК Мусульманська ліга викона-
ла необхідну консолідуючу роль: з невели-
кої партії представників мусульманської 
верхівки вона поступово перетворилася на 
організацію, яка взяла на себе повноважен-
ня представництва мусульман Індостану. 
Прихід Джинни теж відіграв значну роль, 
адже, за словами Неру, «М.А. Джинна був 
більш освіченою людиною, ніж більшість 
його колег із Мусульманської ліги. Без-
умовно, він був на голову вищим за них і 
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тому став незамінним керівником» [Неру 
1989, 176]. На початку 20-х років М. Ганді 
розпочав кампанію громадянської непоко-
ри, його підтримали широкі маси населен-
ня, передусім – індуського. Тоді ж Джин-
на остаточно перервав свою діяльність 
в ІНК – після жовтневої 1920 року сесії 
Конгресу в Нагпурі, на якій саме Ганді 
виголосив резолюцію про непокору та не-
співробітництво з колоніальною владою. 
Відповідно до поглиблення ідейних проти-
річ з ІНК змінювалася й ідейна платформа 
Ліги. У 1929 р. М.А. Джинна обнародував 
програму із 14 пунктів, у якій, зокрема, 
наголошувалося на тому, що у майбут-
ній Індійській федерації жоден уряд – як  
центральний, так і місцевий – не може 
бути створений без надання 1/3 посад му-
сульманам. Відтоді Ганді і Джинна йдуть 
до незалежності різними шляхами.

Про поділ країни тоді ще не йшлося, 
але протягом наступних десятиріч ситу-
ація продовжувала загострюватися. На 
сесії Мусульманської ліги в Аллахабаді 
у 1930 році відомий поет та громадський 
діяч М. Ікбал вперше заявив, що волів би 
бачити у складі Індійської федерації іслам-
ську державу, яка б об’єднала Панджаб, 
Північно-Західну прикордонну провінцію, 
Сінд та Белуджистан, при цьому він не за-
перечував можливість відокремлення від 
Панджабу декількох індуських дистрик-
тів [Кашин 2003, 167]. Двічі, у 1932-му та 
1937 рр., Ліга фактично програла вибори 
до центральних та провінційних законо-
давчих зборів, що поглибило конфлікт з 
ІНК та призвело до формулювання більш 
жорсткої політичної платформи Ліги. Від-
тепер два основних програмних пункти 
партії полягали у необхідності створення 
незалежного Пакистану та стверджен-
ні, що тільки Ліга спроможна захистити 
права індійських мусульман. З 1934 року 
Джинна був незмінним керівником партії, 
він мав справді непохитний авторитет се-
ред партійних соратників і користувався 
беззаперечною довірою більшості мусуль-
манської общини. Кількість його прихиль-
ників 1937–39 рр. збільшилася ще й через 
певне розчарування мусульман тих про-
вінцій, де уряд очолювали конгресисти: 
ІНК звинувачували у відсутності лояль-
ності щодо мусульман, які все більше по-
чинали боятися встановлення «індуського 

правління» і, натомість, схилялися до «ідеї 
Пакистану». 

З початком ІІ світової війни британська 
влада все більше брала до уваги діяльність 
М.А. Джинни, і саме англійці, на думку 
більшості індійських дослідників, сприя-
ли його подальшому утвердженню як по-
літичного лідера. Проте деякі кроки Індій-
ського національного конгресу, як бачимо, 
теж значною мірою грали на користь партії 
Джинни. Восени 1939 року керівництво 
ІНК відмовилося підтримати воєнні заходи 
Великої Британії та оголосило про самороз-
пуск восьми з одинадцяти конгресистських 
провінційних урядів. Джинна щиро радів з 
цього приводу і навіть організував напри-
кінці 1939 року «День звільнення від влади 
індусів» [Белокреницкий 2005, 77]. Оста-
точно політичний курс Мусульманської 
ліги був визначений Лахорською деклара-
цією 1940 р.: «Пакистан зіндабад!» – «Хай 
живе Пакистан!» Вона була прийнята під 
час проведення чергової сесії Ліги, висту-
паючи на якій Джинна зазначив: «Жодна 
сила у світі не зможе зупинити створення 
Пакистану» [Bolitho 1981, 129]. Нагадаємо, 
на той час йому виповнилося 64 роки.

Щоправда, умови створення Пакистану 
не були тоді чітко визначені. Деякі дослід-
ники взагалі вважають, що Лахорська де-
кларація швидше була проявом «повстання 
проти статусу меншини, який відкидав му-
сульман до ролі Попелюшки…» [Bose 1999, 
176]. Але вже через два роки на сесії Ліги в 
Мадрасі Джинна добився змін у програмі 
організації – до неї було включено статтю 
про поділ Індії за релігійною ознакою, згід-
но з теорією двох націй [Черешнева 2003, 
158–159]. Фактично з цього часу питання 
поділу країни стає одним з найгостріших 
у політичному житті Індії, а гасла Пакис-
тану – надзвичайно популярними серед 
різних прошарків мусульманського насе-
лення, зростає і популярність Мусульман-
ської ліги, чому об’єктивно сприяли масові 
репресії членів Індійського національного 
конгресу після проведення ним у серпні 
1942 р. кампанії «Залиште Індію!». У свою 
чергу, у грудні 1943 року, під час проведен-
ня сесії МЛ в Карачі, було висунуте інше 
гасло: «Розділіть Індію та залиште її!» 

До закінчення ІІ світової війни Мусуль-
манська ліга ще більше посилила свої пози-
ції (за період із серпня 1942 року й до кінця 
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війни кількість членів МЛ збільшилася 
приблизно на 2 мільйони), в той час як ба-
гато видатних діячів ІНК перебувало у цей 
період у в’язницях. Навесні 1944 року за 
станом здоров’я був звільнений лідер націо-
нально-визвольного руху М.К. Ганді. Зане-
покоєний активізацією діяльності Ліги, він 
запропонував Джинні розпочати діалог. До 
процесу підключилася й англійська влада, 
яка не бажала втрачати політичну ініціати-
ву. Центральною темою листування та серії 
переговорів 1944 року стала теорія двох 
націй та майбутній поділ країни за релігій-
ною ознакою, найактивнішим противником 
чого був Ганді. Проте переговори закінчи-
лися провалом, оскільки ніхто не йшов на 
поступки. Джинна, зокрема, наполягав на 
тому, щоб Конгрес остаточно визнав фор-
мулу Пакистану до здобуття незалежності 
[Антонова 1973, 461]. 

Останньою спробою вирішити всі на-
гальні питання шляхом переговорів стала 
конференція в Сімлі у червні 1945 року, 
на якій віце-король Уейвелл ознайомив 
запрошених ним представників основних 
політичних сил з новими пропозиціями 
свого уряду. До участі в конференції від 
ІНК були запрошені М. Ганді, Дж. Неру, 
В. Патель, а також Маулана Абул Калам 
Азад; Джинна очолив делегацію Ліги. Сто-
рони знов не дійшли згоди, оскільки мали 
протилежні підходи до умов формування 
тимчасового, перехідного уряду. Зокрема, 
Джинна заявив, що не може допустити 
до участі в цьому уряді мусульман, які не 
були б членами МЛ [Дьяков 1952, 60].

Кінець ІІ світової війни, як відомо, 
сприяв подальшій активізації антиколо-
ніальної боротьби в Індії, отже, питання 
про майбутнє країни постало з надзви-
чайною гостротою, і всі основні політичні 
гравці добре це усвідомлювали. Вибори 
1945–46 рр. Мусульманська ліга виграла 
й отримала усі передбачені для мусуль-
ман місця у центральній асамблеї, а також 
75% з усіх місць за мусульманською кво-
тою у провінційних законодавчих зборах. 
Джинна зміцнив свої позиції та нарощу-
вав активність, і невдовзі навіть Дж. Неру 
погодився на створення, за певних умов, 
окремої держави для мусульман Півден-
ної Азії, оскільки іншого виходу вже не 
залишилося. У квітні 1947 р. він зазна-
чив: «Мусульманська ліга може отримати 

Пакистан… Але за умов, що вони не за-
биратимуть тих частин Індії, які не хочуть 
приєднуватися до Пакистану» [Edwards 
1963, 152]. 

Єдиним індійським політиком, хто не 
змінив свої погляди, залишився М. Ганді, і 
коли питання незалежності вже постало на 
порядку денному, він, здавалося, втратив до 
нього інтерес, був повністю розчарований, 
передусім тому, що в країні загострилися 
міжконфесійні протиріччя і розпочалися по-
громи та сутички. Лише так звана «Велика 
Калькуттська різанина» у серпні 1946 року 
спричинила загибель декількох тисяч му-
сульман та індусів. Стосунки між общинами 
швидко погіршувалися й в інших регіонах, 
зокрема у сусідньому з Бенгалією Біхарі, а 
також в Теленгані, та над усе – в Панджабі. 
Значно збільшилася активність, на тлі анти-
мусульманських настроїв, деяких індуських 
комуналістських організацій, зокрема Гінду 
Маха Сабги, яка виступила за розділ Пан-
джабу та Бенгалії за принципом релігійної 
більшості. Натомість мусульманські спіль-
ноти цих двох провінцій наполягали на збе-
реженні їхньої цілісності.

20 лютого 1947 року британський пре-
м’єр-міністр К. Еттлі оголосив, що анг-
лійці залишать Індію не пізніше 30 червня 
1948 року. Наближався фінал п’єси, у якій 
було так багато основних дійових осіб.

Як вже зазначалося, події останніх ро-
ків у Британській Індії і сам поділ країни 
й по сьогодні по-різному оцінюються істо-
риками, так само по-різному тлумачилися 
вони й тоді. Зокрема, Дж. Неру з приводу 
розділу писав таке: «То, безумовно, наша 
провина, і ми маємо нести відповідальність 
за свої помилки. Проте я не можу вибачи-
ти англійській владі свідомого сприяння 
розколу Індії. Усі інші нещастя минуться, 
а це лихо буде гризти нас набагато довше» 
[Неру 1989, 409]. У британській історіогра-
фії панує інший настрій, зазвичай йдеться 
про те, що провідні політичні сили всере-
дині самої Індії не змогли домовитися між 
собою, що й зробило розкол неминучим, а 
відповідальність за події і справді лягла на 
британців. Колишній службовець британ-
ської колоніальної влади М. Едвардс у сво-
єму аналізі подій тих часів відзначав, що 
фактично Індія була поділена між Конгре-
сом та Лігою: «Мусульманська ліга не дуже 
переймалася розробкою детальної передви-
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борчої програми… Для Ліги існувало лише 
2 робочих питання – Пакистан і доказ того, 
що МЛ є єдиною організацією, спромож-
ною говорити від мусульман Індії… Біль-
шість у Конгресі не була готова до компро-
місу з Мусульманською лігою» [Edwards 
1963, 98]. Відомо, що серед лідерів ІНК та-
кож не було згоди, напередодні отримання 
від британців влади над країною точилася 
боротьба між різними угрупованнями, і де-
які партійні керманичі, зокрема В. Патель, 
схилялися до проведення розділу якнай-
швидше. Поспішав і лорд Л. Маунтбеттен, 
останній віце-король, який мав чіткі вказів-
ки від уряду щодо передання влади до черв-
ня 1948 року – у єдиній чи роз’єднаній Індії. 
Врешті-решт, за словами Едварда, «не було 
жодної альтернативи, яка могла би твердо 
гарантувати мир, і Джинна, Неру та віце-
король не були фінальними арбітрами…» 
[Edwards 1963, 157].

Можна стверджувати, що не лише вкрай 
складні історичні обставини, а й наполегли-
ва діяльність видатної особистості, якою 
був Джинна, великою мірою вирішила по-
дальшу долю мільйонів мешканців субкон-
тиненту. Провідний російський фахівець з 
історії Пакистану В.Я. Бєлокреницький з 
цього приводу слушно зазначив: «Особли-
во великим був його внесок на заключно-
му етапі реалізації ідеї «двох націй». Саме 
він своєю наполегливістю, навіть вперті-
стю та небажанням домовлятися, змусив 
і англійців, які не хотіли поділу, й лідерів 
Індійського національного конгресу пого-
дитися на нього, а також на термінове ви-
знання повної незалежності двох домініо-
нів…» [Белокреницкий 2005, 77]. З червня  
1947-го був оголошений так званий «План 
Маунтбеттена», який став основою для но-
вої політичної карти Південної Азії і оста-
точно затвердив розділ колишньої колонії 
Британської імперії на дві країни за релі-
гійною ознакою. Зазначимо, що це стало-
ся, незважаючи на досить близькі стосунки 
Дж. Неру з Л. Маунтбеттеном та на певну 
антипатію останнього до Джинни, з яким 
вони були абсолютно різні – за віком та вда-
чею. Джинна, на відміну від Неру, не підпав 
під шарм останнього британського віце-ко-
роля, він не довіряв йому, так само, як усім 
іншим англійцям, до того ж він вважав, що 
лорд Маунтбеттен налаштований прокон-
гресистськи. Відповідно, й віце-король не 

був прихильний до Джинни, що продемон-
струвала їхня зустріч 2 червня 1947 року, 
напередодні оголошення плану, з яким лі-
дер Мусульманської ліги змушений був по-
годитися, попри своє незадоволення з при-
воду майбутнього розділу Панджабу. 

Ще раз слід наголосити, що, незважа-
ючи на всі складнощі, Джинна спромігся 
втілити в життя свою ідею. Безперечно, 
він був не просто талановитим юристом, 
він став блискучим політиком, справжнім 
стратегом. Джинна мав для цього усе не-
обхідне – освіту, зв’язки, досвід, характер, 
вміння спілкуватися. До того ж він добре 
знався на людській психології, чудово ро-
зумів, що таке релігійні почуття, і вчасно 
відновив традиційне для мусульман гасло: 
«Іслам у небезпеці». Складну ситуацію 
Джинна розв’язав передусім на свою ко-
ристь; він чудово знав, що серед лідерів 
ІНК не було єдності, а також скористав-
ся тим, що англійці поспішали залишити 
країну, аби не відповідати за криваві між-
конфесійні сутички і погроми, які стрімко 
ширилися. Нарешті, Джинна керувався у 
своїх діях тим, що релігійні почуття є од-
ним із найсильніших факторів людської 
свідомості. При цьому його власні стосун-
ки з релігією «не мали нічого спільного 
з ідеологічними переконаннями. Це був 
найбільш практичний шлях до мобіліза-
ції спільноти, роз’єднаної політично, про-
те об’єднаної релігією» [Bose 1999, 178]. 
Справді, саме почуття віруючих, прихиль-
ників ісламу, забезпечили головну рушій-
ну силу створення Пакистану.

Розрахунок виявився  абсолютно 
точним: 14 серпня 1947 року в Карачі 
М.А. Джинна оголосив про заснування 
Пакистану і прийняв присягу як його ге-
нерал-губернатор (генерал-губернатором 
домініону Індійський Союз став останній 
віце-король лорд Л. Маунтбеттен). У серп-
ні – листопаді 1947 року до Пакистану 
переїхало більш ніж 5,5 млн. біженців-му-
сульман з Індії (на 2 мільйони більше, ніж 
немусульман до Індії), що тоді становило 
майже 1/5 частину його населення [Ганков-
ский 1995, 30]. Цей величезний людський 
масив отримав назву мухаджири, тобто 
«переселенці» (до них належала й роди-
на чинного президента Пакистану П. Му-
шаррафа, який народився в Делі). Саме за-
можна мухаджирська буржуазія та багаті 
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панджабські землевласники сформували 
правлячу еліту нової держави.

Засновник Пакистану, скоріше за все, 
був справжнім прихильником проведення 
певних демократичних реформ, відстоював 
ідеї рівності усіх віруючих мусульман, а 
також стверджував, що в країні не повинно 
бути соціальних бар’єрів і для представни-
ків інших конфесій. Проте в реальності де-
мократичні процеси у новій державі майже 
не відбулися. Деякі дослідники взагалі роз-
глядають створення Пакистану як результат 
активної діяльності Мусульманської ліги 
на чолі з Джинною і саме завдяки талантам 
останнього, що дає підстави стверджува-
ти: “Спонтанне волевиявлення мусульман 
субконтиненту на користь лозунгів партії 
Мусульманська ліга… не було природ-
ним, органічним потягом до демократії. Це 
була данина харизмі та неабияким якостям 
Джинни як лідера” [Плешов 2000, 94]. Про 
певну несподіваність створення незалежної 
держави індійських (південноазійських му-
сульман) свідчать і слова самого Джинни, 
які взято за епіграф до нашої статті. З іншо-
го боку, про суперечність та недосконалість 
теорії двох націй свідчать і подальші події 
та проблеми політичної історії Пакистану. 
Фактично не справдилася основна мета 
створення цієї держави: мусульман в Рес-
публіці Індії сьогодні мешкає навіть трохи 
більше, до того ж з 1971 року у Південній 
Азії існує ще одна мусульманська (за біль-
шістю населення) країна – Бангладеш. Її 
виникнення було об’єктивно зумовлено, 
адже Східний і Західний Пакистан розділя-
ла відстань у 1,5 тисячі км (через індійські 
території), а культурно-цивілізаційні, етніч-
но-лінгвістичні відмінності населення двох 
частин взагалі не залишали надії на подаль-
ше цілісне існування. 

Заснування Пакистану спричинило жах-
ливі людські жертви, роз’єднаними були 
навіть родини, і ті криваві події досі не за-
булися в обох країнах, що проявляється у 
складних стосунках навіть на психологіч-
ному рівні. До того ж релігійне питання 
теорія двох націй зовсім не вирішила, на-
впаки, виникнення Пакистану тільки заго-
стрило проблему. Відомий діяч Індійсько-
го національного конгресу Абуль Калам 
Азад з цього приводу зазначав: «В основі 
розділу була ворожнеча поміж індусами 
та мусульманами. Створення Пакистану 

надало цій ворожнечі постійної, консти-
туційно оформленої форми… і тим самим 
зробило її ліквідацію справою набагато 
складнішою» [Москаленко 2001, 37].

Не повністю справдилися й задуми 
щодо складу земель нової країни: розподіл 
території на заході Індії був проведений, 
як відомо, за наслідками роботи комісії 
С. Радкліффа і зовсім не відповідав спо-
діванням Джинни, який завжди вважав, 
що основою майбутнього Пакистану буде 
саме Панджаб, у повному складі. При цьо-
му він вказував, що загальний відсоток му-
сульман тут загалом перевищує половину, 
а в західних дистриктах становить 80%, 
тож до останнього моменту були сподіван-
ня уникнути розділу Панджабу; він хіба 
що погодився на виокремлення деяких 
дистриктів, у яких більшість населення 
становили індуси та сикхи. Проте комісія 
Радкліфа зробила інший висновок: тільки 
16 дистриктів провінції відійшли до Захід-
ного Пакистану, 13 – залишилися у скла-
ді домініону Британський Союз, до того 
ж оголошено це рішення було тільки 16 
серпня і незалежність мешканці Панджа-
бу святкували, фактично не знаючи, у якій 
саме з двох країн вони опинилися. Відомо 
також, що розподіл Панджабу спричинив 
найбільші жертви, як людські, так і мате-
ріальні: лише за офіційними індійськими 
даними, під час розподілу загинуло 1 міль-
йон людей, а можливо, й більше. У ході 
кривавих погромів було зруйновано цілі 
квартали у містах Амрітсар, Равалпінді та 
Лахор. Столиця Панджабу постраждала 
найбільше, «Східний Париж» фактично 
перетворився на цвинтар, 2/3 будинків були 
вщент зруйновані, так само й квітучі сади 
та фонтани, що були «обличчям» Лахора. 
Розподіл провінції призвів до однієї з най-
більших у новітню добу людських мігра-
цій: протягом року із Західного Панджабу 
перебралися до Індії 5,5 млн. індусів, сик-
хів та християн, а у зворотному напрямку 
виїхало приблизно 5,8 млн. мусульман [Ка-
шин 2003, 181–185]. Слід також пригада-
ти, що чи не найбільш постраждалою об-
щиною стали сикхи, інтереси яких взагалі 
мало хто брав до уваги. Релігійний фактор 
був насправді врахований зовсім не оста-
точно, права представників інших, нему-
сульманських, конфесій і надалі постійно 
порушувались пакистанською владою.
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 Зазначимо також, що лише у 1956 році 
було прийнято конституцію і Пакистан 
став ісламською республікою, у якій наре-
шті генерал-губернатора змінив президент 
(Індія стала республікою у 1950 р.). Про 
дотримання демократичних норм організа-
ції суспільства взагалі годі й говорити: по-
літична влада в Пакистані, як у центрі, так 
і на місцях, і досі сконцентрована в руках 
дуже малого прошарку населення (0,06%), 
характерною рисою політичного життя 
є періодичний прихід до влади військо-
вих (за всю історію країни було здійснено  
6 військових переворотів, більша частина 
її існування припадає саме на правління 
військових, про шанобливе ставлення до 
яких свідчить й останній період – правлін-
ня генерала П. Мушаррафа). Країна стика-
ється з безліччю проблем в економічній та 
соціальній сфері, вона є однією з найменш 
розвинутих не лише в регіоні, а й у світі, 
34% населення проживає в умовах нижче 
офіційної межі злиденності, постійно зрос-
тає рівень безробіття, високою залишається 
кількість неписьменних (45% серед чолові-
ків та 75% серед жінок) [Москаленко 2001, 
12–13]. Стабільно високі темпи демогра-
фічного росту (близько 3% щорічно) лише 
поглиблюють існуючі проблеми.

Так само сумнівною виглядає концепція 
«єдиної пакистанської нації», яка була ледь 
не ядром теорії Джинни: етнічна строка-
тість не тільки не зникла з часів утворення 
незалежного Пакистану, а й спричинила 
нові проблеми. Населення країни склада-
ють п’ять основних (панджабці, пуштуни, 
синдхи, белуджі та мухаджири) та інші, 
менші за кількістю, етнічні спільноти, кон-
флікти між якими мають різні рівні про-
яву – від прикордонних до економічних 
та політичних. Певною мірою замінити 
етнічну приналежність мав іслам, оскіль-
ки саме релігія виконувала специфічну 
об’єднуючу функцію в державі. Як відомо, 
«вирішення» національного питання шля-
хом його нівеляції не приносить очікува-
них результатів (в історії багато прикладів 
цього). Пакистанський вчений Валіз-уз-
Заман зазначав із цього приводу: «Якщо 
араби, турки, іранці відмовляться від іс-
ламу, араби однаково залишаться арабами, 
турки – турками, іранці – іранцями. Але ж 
ким станемо ми, якщо відмовимося від іс-
ламу?» [Москаленко 2001, 383]. Релігійне 

питання теж виявилося не таким простим, 
адже більшість пакистанських мусульман 
(77%) – суніти, проте не всі, як не був су-
нітом і Джинна. В історії держави неодно-
разовими стали згодом сунітсько-шиїтські 
протиріччя, аж до кривавих погромів та за-
борони шиїтських свят.

 Ідея єдиної пакистанської нації вияви-
лася малоспроможною ще й через мовне 
питання: державною мовою Пакистану є 
урду, але тільки 8% населення вважають її 
рідною.

Отже, внутрішньополітичних проблем 
насправді було багато, до того ж складним 
виявилося й зовнішньополітичне майбут-
нє нової держави. Від початків свого існу-
вання Пакистан намагався довести свою 
життєздатність, і тому його міжнародна ді-
яльність мала досить агресивний характер, 
принаймні – у масштабах регіону, а сум-
нозвісна проблема Кашміру стала справді 
зручною нагодою для підтримання постій-
ної конфронтації з більш могутнім сусідом. 
Претензії Індії на регіональне лідерство в 
Південній Азії (для чого існують усі підста-
ви) Пакистаном не визнаються. У 1998 році 
до чинників, які визначають напруженість 
двосторонніх індійсько-пакистанських від-
носин та безпекову нестабільність у регіоні 
взагалі, додався ще один, надзвичайно ва-
гомий, – фактичне набуття ядерного стату-
су після проведення відповідних ядерних 
випробувань. Більшість іноземних спо-
стерігачів з цього приводу зазначають, що 
Пакистан у будь-якому сенсі – не суперник 
для Індії, ці держави – різного калібру та 
рівня, тому курс на досягнення військово-
політичного паритету з Індією є безпер-
спективним та згубним для країни. Чим 
раніше це визнають в самому Пакистані, 
тим кращими будуть перспективи держави 
на світовій арені, які багато в чому завжди 
будуть залежати від стосунків з Індією. Змі-
на стратегічного курсу і примирення (хоча 
б до певної міри) з великим сусідом посту-
пово усвідомлюються представниками по-
літичної еліти Пакистану як необхідний, 
життєво важливий імператив.

Підсумовуючи, зазначимо: стосунки між 
двома державами залишаються надзвичай-
но складними, протягом 60 років, що мину-
ли з часу заснування двох незалежних кра-
їн, ставлення політичних еліт двох країн до 
проблеми фактично не змінилося. В Індії й 
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досі превалює думка Дж. Неру, який вважав, 
що Пакистан – штучне, тимчасове, нежит-
тєздатне утворення, Індія має бути єдиною 
та неподільною. Звідси й досить поширене 
специфічне ставлення до мусульман – по-
тенційних «пакистанських шпигунів», і пе-
реконання в тому, що згодом абсолютно усі 
відторгнені під час поділу 1947 року терито-
рії будуть повернені. У Пакистані натомість 
і досі вважають створення країни єдиним 
справедливим рішенням і звинувачують ве-
ликого сусіда в упередженому ставленні та 
різноманітних політичних спекуляціях. Як 
би часто не змінювались уряди країни, які б 
політичні сили не приходили до влади, по-
стійним є шанобливе ставлення до «батьків 
нації» – М.А. Джинни та Ліаката Алі Хана. 
Проте Джинна посідає найвищу позицію, 
він був старшим, більш досвідченим та по-
пулярним за прем’єр-міністра Ліаката Алі 
Хана, який вийшов на політичну арену по-
вністю лише після смерті свого вчителя. 
Ще з початку 40-х років Джинну не нази-
вали не інакше як каід-і азам – «великий 
вождь». Саме Джинна був не тільки ідей-
ним лідером нації (згідно з його ж теорією), 
а й фундатором нової держави, а така істо-
рична місія випадає на долю у лічені рази. 
Американський історик С. Уолперт, автор 

біографії Джинни, зазначав: «Лише окремі 
особи змінюють хід історії. Ще менше коло 
з них спроможні змінити карту світу. І вже 
зовсім мало таких, яким можна поставити у 
заслугу створення національної держави», 
а В. Бєлокреницький конкретизує: «Якби 
не було Джинни, швидше за все, не було б і 
Пакистану, в усякому разі, в той історичний 
момент і в тому вигляді…» [Белокреницкий 
2005, 74]. 

На жаль, Пакистан втратив свого лідера 
тоді, коли він був чи не найбільш потріб-
ний, – на самому початку самостійного 
існування. Головна мета життя Мухамме-
да Алі Джинни де-факто стала реальніс-
тю, але багато мрій поки що залишилися 
гарною казкою, і найбільшою проблемою 
лишається напруженість у відносинах з 
Індією. Для тих, хто скептично ставиться 
до можливого мирного співіснування двох 
найбільших держав Південної Азії, напри-
кінці наведемо такі слова фундатора Па-
кистану: «Це може статися протягом мого 
життя, а може, й ні. Запам’ятайте мої сло-
ва, я кажу це не під впливом хвороби або 
якогось примусу. Деякі нації знищують 
мільйони населення одна одної, і все ж 
таки сьогоднішній ворог – це завтрашній 
друг. Такою є історія» [Bolitho 1981, 190].
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НА сучасному етапі розвитку лінгвіс-
тики китайські дослідники демон-

струють неабиякий інтерес до явища сино-
німії. Це, зокрема, проявляється у вигляді 
появи великої кількості теоретичних праць, 
автори яких (Ге Беньі, Лю Шусінь, Чень 
Давей, Чжоу Цзянь, Чжоу Юйкунь та ін.) 
намагаються подати оригінальне бачення 
фундаментальних понять синонімології 
та створити прогресивні моделі вирішен-
ня найактуальніших проблем у цій галузі 
на матеріалі сучасної китайської мови. Не 
можна також не зазначити інтенсифікацію 
процесу створення різноманітних словни-
ків синонімів. При спостереженні за актив-
ним розвитком синонімологічної думки в 
сучасному Китаї виникає низка запитань, 
на які ще не було дано належної відпові-
ді на сторінках наукових праць, а саме: чи 
завжди явище синонімії привертало увагу 
вчених у Піднебесній, яким чином дослі-
джувалися синонімічні лексичні одиниці 
у різні епохи та які аспекти синонімів при 
цьому розглядалися тощо.

Завдання нашого дослідження поля-
гає у пошуку відповідей на ці та дотичні 
до них питання. Для цього видається до-
цільним звернутися до теоретичних робіт 
В.І. Горєлова, С.О. Костенка, А.Л. Семе-
нас, Ван Шаосіня, Го Лянфу, Є Геньсяна, 
Фу Хуайціна, Хун Чен’юя, Чжао Кеціня  
та ін., які в процесі своєї наукової діяль-
ності тією чи іншою мірою торкалися за-
значених синонімологічних моментів.

Насамперед слід зазначити, що китай-
ське мовознавство має глибоке історичне 
коріння: “Перші мовознавчі праці в Китаї 
належать до I тисячоліття до н.е.” [Кочер-
ган 2003, 25]. До специфічних рис китай-
ської лінгвістичної традиції, окрім по-
важного віку та досить великої кількості 
наукових робіт, можна віднести й певну 
автономність її розвитку, зумовлену іс-
торичними, культурними та суто мовни-
ми факторами: “Стародавнє китайське 
класичне мовознавство являє собою одну 

з трьох або й чотирьох незалежних мово-
знавчих традицій, відомих історії світо-
вого мовознавства” [Ковалик, Самійленко 
1985, 10].

Відомо, що основна рушійна сила, яка 
змушувала вчених стародавнього Китаю 
намагатися розв’язати цілу низку акту-
альних для китайського мовознавства пи-
тань, мала суто практичні передумови, 
зокрема була зумовлена “потребою дати 
наукове пояснення та лінгвістичну інтер-
претацію пам’яткам старокитайської літе-
ратури” [Удовиченко 1980, 13]. Це явище 
стосувалося насамперед первинного ана-
лізу текстового матеріалу, що обмежувався 
тлумаченням значень лексичних одиниць 
стародавніх творів і знаменував собою за-
родження мовознавчої схоластики. Як за-
значено у “Великій китайській енцикло-
педії” («中国大百科全书»), схоластика  
(训诂学) – це традиційна дисципліна у 
лінгвістичній практиці Китаю. Її основним 
призначенням було тлумачення слів та до-
слідження їхньої семантики. Схоластика 
стала окремою науковою дисципліною тро-
хи більш ніж 100 років тому, але виконувала 
свої функції ще в часи, які передували епо-
сі Цінь1. Тлумачення ієрогліфів (слів) здій-
снювалося на основі структури ієрогліфіч-
ного знака, фонетичного оформлення слова 
та за допомогою синонімів [中国大百科全
书 1995, 1883]. Пізніше саме на теоретич-
ному та практичному підґрунті мовознав-
чої схоластики починає формуватися нова 
лінгвістична наука – лексикологія. Слід 
зазначити, що хоча поліаспектне вивчення 
лексики китайської мови і має довгу істо-
рію, проте лексикологія як самостійна на-
укова дисципліна сформувалася порівняно 
пізно [符淮青 1996, 17]. Повноцінні тео-
ретичні лексикологічні роботи, як зазначає 
В.І. Горєлов, почали з’являтися переважно 
у другій половині XX ст. [Горелов 1984, 8]. 
Зазначені факти дають підстави стверджу-
вати, що у стародавньому Китаї ще не іс-
нувало спеціальних теоретичних праць, 
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присвячених основним проблемам лекси-
кології взагалі та явищу синонімії зокрема. 
Водночас китайські вчені досліджували 
семантику й написання ієрогліфів, а також 
виявляли неабиякий інтерес до дотичних із 
синонімією лінгвістичних явищ – діалекто-
логії та етимології [Кочерган 2003, 25–26], 
що зумовило створення низки аналітичних 
робіт. Ці праці ще не можна кваліфікувати 
як повноцінні теоретичні розробки, вони 
були радше словниками, які містили велику 
кількість систематизованого за тематичним 
показником лексичного матеріалу. Разом з 
тим саме на їхній основі пізніше не тільки 
здійснювалися різнопланові теоретичні до-
слідження, а й закладалася база окремих на-
укових дисциплін. Наприклад, “твори, які 
було створено за доби Хань2, – “Ер’я” («尔
雅»), “Фан’янь” («方言»), “Шовень цзєцзи” 
(«说文解字») та “Ши мін” («释名»), – ста-
ли фундаментальними для формування 
схоластики” [中国大百科全书 1995, 1883]. 

До династії Цін3 у Китаї ще не існувало 
теоретичних праць, у яких висвітлювалися 
б питання синонімії. Водночас відсутність 
зазначених робіт не означає, що не існу-
вало самого явища синонімії. Синонімія в 
китайській мові сягає своїм корінням си-
вої давнини. Китайський лінгвіст Ван Ша-
осінь зазначає, що у надписах на кістках 
та панцирах черепах4 уже є синонімами, і 
більшість із них – дієслова [符淮青 1996, 
279]. Чжан Шуанді, досліджуючи лексич-
ний склад давнього китайського “Літопису 
Весни та Осені Люй Бувея” («吕氏春秋»)5, 
не тільки зауважує наявність у ньому сино-
німів, а й робить їх об’єктом своєї наукової 
розвідки. Вчений здійснює статистичне 
дослідження лексичного наповнення тек-
сту і констатує, що “у творі “Літопис Вес-
ни та Осені Люй Бувея” міститься загалом 
472 синонімічні ряди, із них 328 (69%) 
складаються з моносилабів, а інші містять 
двоскладові слова або є змішаними (одно-
складові з двоскладовими). Синонімічних 
рядів, які складаються із двох слів, нарахо-
вується 258; тих, що включають три сло-
ва, – 46; чотири – 24” [див. 符淮青 1996, 
283]. Го Лянфу зазначає, що в епоху Цзінь6 
автор тлумачення одного з найдавніших 
в історії лексикографії Китаю словника 
“Ер’я” Го Пу7 також підкреслював існуван-
ня синонімів, cтверджуючи, що вони мали 
історичне та діалектне походження [郭良

夫 2000, 50]. На сучасному етапі розвитку 
лексикології Чжао Кецінь окреслює осно-
вні причини виникнення явища синонімії 
у стародавньому Китаї таким чином:

1) соціальне розмежування суспільства, 
внаслідок чого мова пересічної людини та 
можновладця (імператора, аристократа) 
почала відрізнятися;

2) надання слову оціночно-суб’єктив-
ного забарвлення (позитивного чи нега-
тивного);

3) функціонування слів, які виражають 
ввічливість або підкреслюють повагу до 
особи (часто при звертанні);

4) використання слів “делікатного (так-
товного) мовлення” для уникнення прямо-
го називання неприємного предмета роз-
мови (наприклад, смерть людини) тощо 
[符淮青 1996, 258].

Багато лексикологічних аспектів, зокре-
ма і синонімія, уже розглядалися тогочас-
ними науковцями, але це ще був переважно 
рівень фіксації фактів, примітивної систе-
матизації та первинного аналізу наявного 
лексичного матеріалу. Основною метою 
опрацювання лексики давньокитайської 
мови було виявлення адекватності переда-
чі й тлумачення слів на орфографічному, 
семантичному та фонетичному рівнях, що 
фіксувалося у словниках. Отже, для того 
щоб простежити хід розвитку лексиколо-
гічної і, зокрема, синонімологічної дум-
ки, насамперед потрібно належним чином 
ознайомитися з лексикографічною спад-
щиною Китаю.

Лексикографія мала дуже важливе зна-
чення як для практичного освоєння лі-
тературних джерел, так і для пізніших 
теоретичних розвідок. Адже словники, 
крім виконання важливої кодифікаційної 
функції, створюють базу для дослідження 
цілої низки важливих теоретичних питань, 
пов’язаних з існуванням та функціонуван-
ням лексичного фонду мови в синхроніч-
ному та діахронічному розрізах. Як відо-
мо, китайські словники поділяються на 
два основні типи: енциклопедичні та лінг-
вістичні. Проте, як стверджує В.І. Горєлов, 
“для китайської лексикографії є характер-
ною також наявність комплексних словни-
ків, які поєднують особливості двох основ-
них типів” [Горелов 1984, 191]. Існують 
також “Словники власних імен” («专名词
典») [中国大百科全书 1995, 718]. Давні 
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словники мали універсальний характер: 
вони описували фонетичний, семантичний 
та морфологічний аспекти лексичних оди-
ниць, давали уявлення про етимологічний 
розвиток і територіальне походження лек-
сики давньокитайської мови. Що ж стосу-
ється історичного поступу лексикографіч-
ної традиції Китаю, то його можна пред-
ставити трьома основними періодами, які 
в основному збігаються з відповідними 
етапами розвитку лексикографії в інших 
народів світу [Ярцева 1990, 258].

1. Дословниковий період: основна лек-
сикографічна функція – тлумачення мало-
зрозумілих слів. Цей період знаменується 
появою в Китаї так званих глос (XX ст. 
до н.е.) – “пояснень значень окремих слів 
на берегах давніх текстів і книг. Збірки 
глос (глосарії) стали першими словниками-
довідниками” [Селіванова 2006, 279–280].

2. Ранній словниковий період характе-
ризується вивченням літературної мови – 
“головної загальнонародної, унормованої 
й регламентованої, культурно обробленої 
форми існування мови, що забезпечує пев-
ні сфери спілкування етносу” [Селіванова 
2006, 308], яка значно відрізнялася в бага-
тьох народів, зокрема й у китайського, від 
розмовної мови. Літературна мова веньянь 
(文言) сформувалася на основі живих діа-
лектів, що існували в першій половині  
I тис. до н.е., але вже в I тис.н.е. значно 
відрізнялася від мови усного спілкування. 
З метою освоєння та вивчення літератур-
ної спадщини попередніх епох починають 
активно функціонувати перші тлумачні 
словники. У цих лексикографічних працях 
зазначались написання та вимова окремих 
ієрогліфів, слів та фразеологізмів, пояс-
нювалось їхнє значення та використання. 
Смислова структура слів розкривалася за 
допомогою тлумачення понять, які вони 
позначали, а іноді – за допомогою синоні-
мів або антонімів [Горелов 1984, 195]. 

Створення першого в Китаї словника 
“Ер’я”, який нараховував понад 4300 слів 
та виразів, тривало протягом життя декіль-
кох поколінь лексикографів і, як стверджує 
Фу Хуайцін, завершилося на початку епохи 
Західна Хань8 [符淮青 1996, 18]. Науковці 
зазначають, що це був систематизований 
збірник коментарів та тлумачень слів, які 
зустрічалися в давніх писемних пам’ят-
ках [符淮青 1996, 18; Ковалик, Самійлен-

ко 1985, 14]. Особливо варте уваги те, що 
словник “Ер’я” не тільки “являє собою 
сукупний орфографічний, енциклопедич-
ний та ідеологічний норматив знань ста-
родавніх китайців” [Ковалик, Самійленко 
1985, 14], а й містить системний аналіз 
синонімічних лексичних одиниць давньо-
китайської мови [王惠, 1]. Чжан Шоукан, 
зокрема, стверджує, що “Ер’я” – це “най-
давніша книга, в якій було зібрано та впо-
рядковано синоніми, перший словник 
синонімів китайської мови” [常用同义词
典 (序言) 1990, 2]. Є Геньсян зазначає, що 
слова у словнику розміщували в рядах за 
принципом їхньої семантичної подібності. 
Лексема, яка займала останню позицію, ви-
ступала в ролі семантичного ядра, за допо-
могою якого можна було пояснити всі інші 
слова ряду [刘叔新, 周荐 2000, 6–7]. Таким 
чином, у більшості випадків використову-
валася структурна формула “X X X, X 也”, 
де X – це ієрогліф (слово), який має певні 
синонімічні зв’язки з іншими лексичними 
одиницями ряду (причому останній X зде-
більшого і є тим семантичним ядром, про 
яке говорить Є Геньсян). Як стверджує Фу 
Хуайцін, розглянувши один із таких сино-
німічних рядів (监、瞻、临、莅、俯、相, 
视 也), можна виявити, що лексичні оди-
ниці, крім спільного значення дивитися, 
мають ще й певні семантичні відтінки: 监 
означає дивитися у воду або дзеркало; 瞻 – 
дивитися вгору або перед собою; 临 – ди-
витися згори вниз; 相 – уважно дивитися 
[符淮青 1996, 22]. Відмінні семантичні 
елементи у значенні цих лексем істотно 
впливають на коректність їхньої реаліза-
ції у конкретному комунікативному акті та 
наводять на думку, що вказані слова є не 
синонімічними, а лише близькими за зна-
ченням. Лексема 视 має найбільш широку 
і водночас нейтральну семантику, тому у 
зазначеному структурному утворенні, ви-
конуючи узагальнюючу та пояснюваль-
ну функції, виступає в ролі семантичного 
ядра для більшості (крім 俯 кланятися та 
莅 прибувати) слів ряду. Включення у та-
кого роду “синонімічні ряди” лексем, які 
або тільки опосередковано (俯) пов’язані 
з поняттєвим стержнем словникової стат-
ті, або взагалі (莅) видаються стороннім 
елементом у вказаному лексичному сполу-
ченні, свідчить про недостатність їхнього 
теоретичного опрацювання. Абсолютно 
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справедливими видаються також заува-
ження Фу Хуайціна, що “така методика9 
не враховувала ні тонких семантичних від-
мінностей, ні функціональних нюансів, ні 
приналежності слова до частини мови, що 
нині, звичайно, видається неприпустимим” 
[符淮青 1996, 22]. Небезпідставними ви-
глядають і критичні зауваження корифеїв 
сучасної китайської лексикології Лю Шу-
сіня та Чжоу Цзяня, які стверджують, що 
лексеми, зібрані в словнику “Ер’я” у відпо-
відні структурні єдності, часто не містять 
синонімічних зв’язків, а мають лише спіль-
ний семантичний відтінок значення [刘叔
新, 周荐 2000, 7].

На нашу думку, всі зазначені твердження 
містять раціональне зерно і “Ер’я” справді 
не варто зараховувати до словників сино-
німів. Насамперед це тлумачний словник, 
у якому під час упорядкування лексично-
го матеріалу було використано первинний 
аналіз семантики слів і на основі схожості 
значень створено ланцюжки близьких за 
значенням лексем. Деякі ряди за своїм се-
мантичним наповненням, безумовно, на-
ближаються до стандартів синонімічних 
словників і навіть містять прототип сучас-
ної домінанти синонімічного ряду10. Водно-
час у словнику “Ер’я” є також лексичні єд-
ності, які не можуть претендувати на право 
називатися синонімічними рядами, оскіль-
ки слова у їхньому складі співвідносяться 
між собою лише на тематичному рівні, а 
тому можуть входити тільки до лексико-
тематичних груп. Разом з тим, враховуючи, 
що у період створення словника ще не іс-
нувало теоретичних напрацювань у сфері 
синонімії, а були лише логіка та первинний 
рівень системного тематичного викладення 
й тлумачення лексики, можна вважати, що 
представлені в “Ер’я” ряди відрізняються 
достатньо високим рівнем семантичної ор-
ганізації і є безцінним внеском учених тієї 
далекої епохи у справу вивчення лексично-
го складу китайської мови в цілому і сино-
німії зокрема.

Не менш відомою у китайській лекси-
кографічній спадщині є робота Ян Сюна11 
“Фан’янь” (“Словник діалектних слів”), у 
якій зібрано понад 2300 лексичних оди-
ниць. За оцінкою деяких фахівців, ця пра-
ця є “діалектним словником синонімів” 
[Удовиченко 1980, 14], який було створено 
на рубежі нашої ери, і вважається почат-

ком зародження китайської діалектології. 
У цьому словнику пояснюються народні 
слова, що увійшли до складу літературної 
мови, із вказівкою на місце їхнього похо-
дження [Ковалик, Самійленко 1985, 14]. 
Китайські вчені відзначають, що це була 
одна з перших спеціальних праць у сфері 
діалектної лексикології, а також визнають 
її доробком, який “мав велике значення 
для дослідження як різних діалектів, так і 
діалектної та загальнолітературної лекси-
ки тієї історичної доби у порівняльному 
аспекті” [符淮青 1996, 22–23]. Важливим 
структурно-концептуальним моментом 
організації словника є, зокрема, те, що 
наявна в ньому лексика систематизована 
за двома основними параметрами: семан-
тичним (наведено ряди слів, близьких або 
тотожних за значенням) і територіаль-
ним походженням. Продовжуючи традиції 
словника “Ер’я”, синонімічні ряди “Фан’я-
ня” містили лексеми, які мали найбільш 
широке узагальнююче значення. Саме за 
їхньою допомогою і тлумачилися діалек-
тні слова ряду. Разом з тим, на відміну 
від словника “Ер’я”, де відбувалася тіль-
ки фіксація синонімічних лексичних оди-
ниць, у “Фан’яні” непоодинокими стають 
випадки детального опису діалектизмів та 
аналізу їхніх семантичних відмінностей. 
Водночас слід підкреслити, що подібні 
аналітичні розвідки ще не були масштаб-
ними й обмежувалися лише певним від-
сотком від загальної кількості взятого до 
опрацювання лексичного матеріалу. Біль-
шість слів тільки фіксувалися у відповід-
них синонімічних рядах і не ставали об’єк-
том подальшого семантичного аналізу. Це 
призводило до того, що літературна мова, 
якою вони абсорбувалися (чи не абсорбу-
валися), сприймала їх без відповідних се-
мантичних маркерів як своєрідні лексичні 
дублети до слів загальноприйнятої мови. 
Хоча насправді, як стверджує сучасний 
дослідник давньокитайської мови Хун 
Чен’юй, “у давньокитайській мові біль-
шість синонімів були лише близькими за 
значенням словами, у семантиці яких були 
як елементи, що підтверджували їхній си-
нонімічний статус, так і семи, які вказува-
ли на певні відмінності у їхніх значеннях” 
[див. 高钰京 2005, 97].

Одним із найбільш великих та уні-
версальних тлумачних словників давніх 
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часів можна заслужено вважати перлину 
стародавньої китайської лексикографії 
словник “Шовень цзєцзи” (“Тлумачення 
простих знаків та роз’яснення складних”).  
Як зазначає український синолог С.О. Кос-
тенко, автор словника Сюй Шень12 поста-
вив за мету знайти правильні початкові 
форми та наукове пояснення написання, 
вимови і значення знаків (9353 ієрогліфи) 
на основі кращих зразків класичної літера-
тури [Костенко 1999, 44]. У словнику “Шо-
вень цзєцзи” продовжується лінгвістична 
традиція збору та систематизації семан-
тично подібного (тотожного) лексичного 
матеріалу, що здійснювалися на основі 
тлумачень значень відповідних слів та по-
яснення їхніх семантичних відмінностей 
[див. 符淮青 1996, 26]. Цінність цієї лек-
сикографічної праці полягає ще й у тому, 
що хінські знаки13 розглядаються не лише 
через призму тлумачення значення, яке 
вони мали в період створення словника, а 
й здійснюється дослідження їхніх етимо-
логічних коренів; залучається діалектна 
лексика з посиланням на її територіальне 
походження. Вищезазначені моменти ста-
ли причиною його активного практичного 
використання, а згодом – визнання неви-
черпним джерелом для різнопланових те-
оретичних досліджень.

Проаналізований фактичний матері-
ал свідчить, що з плином часу інтерес до 
лексикологічних досліджень зростав: роз-
ширювалося коло розглядуваних питань, 
підвищувався рівень аналітичного опра-
цювання лексичних одиниць тощо. Разом 
з тим слід підкреслити, що в зазначених 
словниках ще не простежується чіткої 
профільної диференціації. Основним за-
вданням укладачів було тлумачення слів, а 
не здійснення поглибленого семантичного 
аналізу, хоча стосовно окремих синоніміч-
них рядів ця робота все ж проводилася. 
Враховуючи вищевказані та багато інших 
критичних зауважень, можна стверджува-
ти, що названі праці ще не варто кваліфі-
кувати як словники синонімів.

3. У період розвинутої лексикографії 
здійснюється опис та кодифікація словни-
кового складу мови, що веде до загального 
підвищення мовної культури суспільства. 
Як свідчать енциклопедичні джерела,  
“з початку I тис.н.е. формується нова пись-
мова мова, яка відображає розмовну мову” 

[Ярцева 1990, 226]. У китайській мовній 
традиції це була мова байхуа (白话)14. 
С.О. Костенко зазначає, що з цього часу 
вже дві літературні мови розвиваються 
паралельно – мертва мова веньянь та нова 
літературна мова байхуа. Середньовічна 
філософська проза та новели писалися 
переважно веньянем, тоді як оповідання, 
драми і романи – мовою байхуа, що похо-
дила з північнокитайського діалекту і за-
лишалася широковживаною аж до початку  
XX ст., заклавши основи сучасної ки-
тайської літературної мови [Костенко  
1998, 20].

Саме в цей час починають з’являтися 
профільні словники: синонімічні, фразео-
логічні, діалектні, термінологічні тощо. 
Г.М. Удовиченко стверджує, що на по-
чатку XIII ст. китайські філологи прагну-
ли вирішити актуальні питання у галузі 
текстології, ієрогліфіки, фонетики і діа-
лектології. У цей час створюються енци-
клопедичні словники, з’являються перші 
роботи з етимології та семасіології [Удо-
виченко 1980, 14]. З часом збільшується 
не лише кількість напрямків лексиколо-
гічних досліджень, а й обсяг праць. На-
приклад, на початку XVIII ст. було укла-
дено великий словник, який нараховував 
47035 ієрогліфів і 1995 їхніх варіантів 
[Кочерган 2003, 26].

Пізніше поряд із кількісним показни-
ком з’являється і якісний: на відміну від 
лексикографічних праць, де тільки певною 
мірою була представлена аналітична робо-
та над лексичним матеріалом, починають 
з’являтися перші теоретичні дослідження 
у сфері лексикології. За династії Цін аналіз 
синонімічної лексики стає не тільки більш 
точним, а й набуває рис науковості. При-
кладом таких наукових розвідок можуть 
служити роботи Дуань Юйцая15 “Хуньянь” 
(«浑言») та “Сі’янь” («析言») [王惠, 1]. 
Підкреслюючи виняткову цінність цих 
праць на початковому етапі теоретичного 
опрацювання явища синонімії, Фу Хуай-
цін зазначає, що “в теоретичних працях 
“Хуньянь” та “Сі’янь” здійснюється по-
єднання семантичного та функціонально-
го аспектів лексичних одиниць, що стало 
великим здобутком для теорії аналізу зна-
чення слів і значним поштовхом до розви-
тку лексикологічних досліджень у майбут-
ньому” [符淮青 1996, 52].
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Китайські ж лінгвісти першої половини 
XX ст. не проявляли особливого інтересу 
до вирішення як лексикологічних питань 
у цілому, так і синонімологічних зокрема. 
Лише в середині минулого століття вчені 
(Чжан Шилу, Чень Вандао та ін.) розпо-
чали дослідження явища синонімії в су-
часній китайській мові. В той час сфера 
наукових інтересів лексикологів здебіль-
шого обмежувалася функціонально-сти-
лістичними особливостями синонімів та 
закономірностями їхньої реалізації. Більш 
ґрунтовні наукові розвідки, які вже вклю-
чали і семантичний аспект, здійснювалися 
вченими Китаю після утворення КНР16. 
Починаючи з 50-х років, лексикологія су-
часної китайської мови стала окремою 
дисципліною, в якій питання синонімів 
було одним із ключових. Чжан Шоукан 
зазначає, що після утворення КНР у на-
вчальних матеріалах не тільки містилися 
відомості, покликані окреслити поняття 
синонімії, а й давалося визначення сино-
німів та їхнє розмежування [常用同义词典 
(序言) 1990, 1]. З плином часу невпинно 
збільшувалася кількість науковців, які за-
ймалися дослідженням явища синонімії, 
створювалися спеціальні теоретичні праці 
та словники, де висвітлювалися основні 
засади існування та функціонування сино-
німів у сучасній китайській мові. Разом з 
тим варто також зазначити існування так 
званого “застійного періоду”, зумовленого 
подіями “Великої культурної революції” 
(1966–1976 рр.), який призвів до переслі-
дувань та різноманітних утисків тогочас-
ної інтелігенції. Коли Китай усе ж таки 
вийшов із культурно-наукової кризи, ки-
тайським лінгвістам нічого не залишало-
ся, як тільки долучитися до напрацювань 
світової спільноти і “критично сприйняти 
все, що було створено за цей час зарубіж-
ною лінгвістикою” [Cеменас 1992, 17]. 

Вчені аналізували та переосмислювали нау-
ковий доробок іноземних колег. При цьому 
якщо певні постулати або методи і брали-
ся до уваги, то часто зазначалася специ-
фіка їхнього існування або використання 
у площині сучасної китайської мови. На-
разі у китайській лексикології існує значна 
кількість як теоретичних, так і практичних 
напрацювань у сфері синонімії. У деяких 
із них розширюються рамки прийнятих у 
світовій лінгвістичній практиці типологій 
синонімічних лексичних одиниць та чітко 
аргументуються критерії їхньої ідентифі-
кації й диференціації, що, на нашу думку, 
є прогресивним моментом у загальній тео-
рії синонімії. До таких робіт можна відне-
сти, наприклад, наукові праці Лю Шусіня, 
Чжоу Цзяня, Ге Беньі, Чжоу Юйкуня, Чень 
Давея та ін.

Розглянутий фактичний матеріал дає 
змогу стверджувати, що явище синонімії у 
китайській мові існувало ще в сиву давни-
ну. Синонімічні лексичні одиниці не тільки 
активно використовувалися під час напи-
сання стародавніх творів, а й системно фік-
сувалися та піддавалися первинному се-
мантичному і стилістично-функціонально-
му аналізу, що відображалося на сторінках 
лексикографічних праць, які, у свою чергу, 
служили джерелом для теоретичних робіт 
наступних поколінь дослідників. Варто та-
кож зазначити, що, незважаючи на порів-
няно короткий відрізок часу існування на 
теренах Китаю повноцінного теоретичного 
опрацювання явища синонімії, китайські 
лексикологи спромоглися не тільки вияви-
ти певні недоліки в поширених у світовій 
синонімології твердженнях (наприклад, 
досить розмите визначення синонімів та 
недосконалу систему їхнього аналізу), а й 
запропонували шляхи вирішення цих пи-
тань, здійснивши їхню апробацію на мате-
ріалі сучасної китайської мови.

1 Період існування династії Цінь (秦代): 221–206 рр. до н.е.
2 Період існування династії Хань (汉代): 206 р. до н.е. – 220 р.н.е.
3 Період існування династії Цін (清代): 1644–1911 рр.
4 Йдеться про історичний період, який припадає на епоху Шан (商代): бл. XVI – бл. XI ст. до н.е.
5 Твір написано наприкінці періоду Воюючих царств (战国): 475–221 рр. до н.е.
6 Період існування династії Цзінь (晋代): 265–420 рр.
7 Роки життя Го Пу (郭璞): 276–324.
8 Період правління династії Західна Хань (西汉代): 206 р. до н.е. – 8 р.н.е.
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9 Йдеться про дослідження синонімічних зв’язків між лексичними одиницями, які зафіксовані 
у словнику “Ер’я”.

10 Мається на увазі узагальнююче слово (上位词).
11 Роки життя Ян Сюна (扬雄): 53 р. до н.е. – 18 р.н.е.
12 Роки життя Сюй Шеня (许慎): бл. 58 – бл. 147.
13 Термін “хінський знак” знаходимо на сторінках статті С.О. Костенка “Словник Шовень в 

історії розвитку китайської писемності” як аналог терміна “ієрогліф” (“китайський ієрогліф”) 
[Костенко 1999, 46].

14 Приблизний час початку функціонування мови байхуа як літературної: X–XIII ст.
15 Роки життя Дуань Юйцая (段玉裁): 1735–1815.
16 Утворення КНР – 1 жовтня 1949 року.

ЛІТЕРАТУРА
Горелов В.И. Лексикология китайского языка. Москва, 1984.
Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство (історія лінгвістичної дум-

ки). Київ, 1985.
Костенко С.О. Вступні зауваження до курсу сучасної китайської державної мови // 

Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Східні мови та літератури, 1998, вип. 1.
Костенко С.О. Словник Шовень в історії розвитку китайської писемності // Вісник 

КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Східні мови та літератури, 1999, вип. 2.
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ, 2003.
Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. Москва, 1990.
Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006.
Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. Москва, 1992.
Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. Київ, 1980.
常用同义词典 / 吴海 主编. 北京, 1990.
符淮青. 汉语词汇学史. 北京, 1996.
高钰京. 也谈同义词的辨析 // 黄河水利职业技术学院学报. 第17卷. 2005, 第1期.
郭良夫. 词汇. 北京, 2000.
刘叔新, 周荐. 同义词语和反义词语. 北京, 2000.
王惠. 现代汉语同义词研究述评 // www.huayuqiao.org/articles/wanghui/ wanghui11.pdf.
中国大百科全书 (简明版) / 中国大百科全书出版社编辑部主编. 第2部. 北京, 1995.
中国大百科全书 (简明版) / 中国大百科全书出版社编辑部主编. 第4部. 北京, 1995.



Східний світ №4 2007112

ГЛАГОЛЬНЫМ предложением назы-
вается предложение, которое в сво-

ей основе начинается с глагола, за ис-
ключением глаголов неполного значения  
[  1998, 179]. Например:

 “Студенты пошли в 
библиотеку”.

Арабское предложение содержит глав-
ные члены предложения ( ), второсте-
пенные члены предложения ( ) и слу-
жебные слова ( ) [  1991, 30–31].

Кроме этого, для понимания структуры 
арабского предложения необходимо оста-
новиться на некоторых синтаксических 
конструкциях, которые в данной статье 
выделены в качестве специальных синтак-
сических конструкций.

К главным членам любого предложе-
ния (глагольного или именного) относят-
ся подлежащее и сказуемое. Подлежащее 
является опорным словом ( ), а ска-
зуемое – зависимым от него ( ), причем 
оба эти термина распространяются как на 
глагольное, так и на именное предложения 
[  1991, 13].

Подлежащее глагольного предложения 
имеет свое обозначение (  “действова-
тель”), т.к. оно указывает на субъект, ко-
торый совершает действие, обозначенное 
сказуемым, и этот термин при характери-
стике глагольного предложения получил 
наибольшее распространение. Сказуемое 
глагольного предложения обозначается 
термином  “действие”, т.к. указывает 
на действие, которое описано в глаголь-
ном предложении. Характеристика под-
лежащего и сказуемого в соответствии 
с теорией управления применительно к 
приведенному выше примеру будет сле-
дующей:

 – подлежащее (глагольного пред-

ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое в перфекте с неизменя-
емой флексией на фатху.

Если глагол имеет форму страдатель-
ного залога, то подлежащее не указывает 
на того, кто совершил или совершает дей-
ствие, и поэтому не может называться дей-
ствователем. Однако в связи с тем, что в 
остальном его предназначение и характе-
ристика совпадают с действователем, его 
назвали  “заместитель действова-
теля”, например:

 “Книга прочитана”.

 – глагол в перфекте в страдательном 
залоге с неизменяемой флексией на фатху;

 – подлежащее (заместитель дей-
ствователя глагольного предложения) в 
именительном падеже с явной даммой.

Если предложение начинается с гла-
гола неполного значения, то такое пред-
ложение не считается глагольным, т.к. 
глаголы неполного значения вводятся в 
именное предложение и при этом характер 
предложения не изменится. Это объясня-
ется прежде всего тем, что в глагольном 
предложении, как было отмечено выше, 
глагол-сказуемое должен обозначать дей-
ствие, а подлежащее – действователь. В 
предложении, которое начинается с глаго-
ла неполного значения, глагол не обозна-
чает действие, а подлежащее не является 
действователем. Это – главная причина, по 
которой такое предложение нельзя считать 
глагольным. Например:

 “Студенты были новыми”.

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху;

В.И. Рыжих 
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 – подлежащее (имя при глаголе  
) в именительном падеже с явной дам-

мой;
 – сказуемое при глаголе  в вини-

тельном падеже с явной фатхой.
Второстепенные члены в глагольном 

предложении могут оказаться в начале 
предложения по условиям контекста. Та-
кое предложение в действительности хотя 
и не начинается с глагола, тем не менее 
считается глагольным, т.к. согласно опре-
делению “в своей основе” оно также будет 
начинаться с глагола. Например:

 “Книгу я прочитал”.
Предложение начинается с прямого до-

полнения, что может быть вызвано необ-
ходимостью переноса на него логическо-
го ударения исходя из контекста, однако в 
своей основе такое предложение начина-
ется с глагола:

 “Я прочитал книгу”.
Таким образом, наличие глагола в на-

чале предложения не всегда является при-
знаком глагольного предложения, а нали-
чие имени в начале предложения не всег-
да – признаком именного предложения.

Служебные слова предназначены для 
связи слов предложения и для связи пред-
ложений между собой [Гранде 1998, 393]. 
Служебные слова относятся к категории 
слов с неизменяемой флексией, и среди 
них могут быть как частицы, так и имена  
[  1991, 31]. 

Частицы всегда находятся в нейтраль-
ном флективном состоянии. К ним отно-
сятся предлоги, союзы, различные части-
цы, которые ставят глагол в сослагатель-
ное или условное наклонение, частицы, 
ставящие имя в винительный падеж, пас-
сивные частицы (не влияющие на падеж 
имени или наклонение глагола) и т.д.

Имена, выполняющие функции служеб-
ных слов, могут быть как главными, так и 
второстепенными членами предложения. 
К ним относятся личные, указательные, 
вопросительные, условные и относитель-
ные местоимения. Например:

 “Если придет Зейд, то я его 
увижу”.

Служебное слово  является условным 
местоимением и служит для связи предло-
жения условия с предложением следствия. 
Кроме этого, являясь именем, данное ме-
стоимение может вступать в синтаксиче-
ские отношения, свойственные имени и не 
свойственные частицам. В приведенном 
примере условное местоимение  являет-
ся первым членом идафы, а предложение 
условия  – вторым членом идафы.

Второстепенные члены арабского 
глагольного предложения можно условно 
разделить на те, которые находятся под 
управлением глагола, и те, которые нахо-
дятся под управлением имени.

А) Второстепенные члены предложе-
ния, находящиеся под управлением гла-
гола, называются дополнениями ( ). 
Таких дополнений пять: прямое дополне-
ние, абсолютное дополнение, обстоятель-
ственное дополнение, дополнение цели и 
дополнение соучастия. Все типы дополне-
ний находятся в винительном падеже.

1. Прямое дополнение ( ) – второ-
степенный член предложения, на который 
непосредственно падает действие подле-
жащего глагольного предложения. Напри-
мер:

 “Студенты прочитали ста-
тью”.

�ً���� – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

2. Абсолютное дополнение ( ) – 
имя в винительном падеже, выраженное 
масдаром или его заместителем и предна-
значенное для усиления значения слова, 
являющегося для него управляющим фак-
тором, а также для придания ему дополни-
тельной качественной или количественной 
характеристики.

  “Мы отлично 
знаем эту тему” (досл.: Мы знаем эту 

тему хорошим знанием).

����� – абсолютное дополнение в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

3. Обстоятельственное дополнение  
( ) делится, в свою очередь, на два 
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типа: обстоятельство времени ( ) и 
обстоятельство места ( ). Примеры:

 “Машина останови-
лась напротив здания”.

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
идафы;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой.

 “Я уехал в понедельник”.

 – обстоятельство времени в вини-
тельном падеже с явной фатхой, первый 
член идафы;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже, показатель падежа буква  

, т.к. слово находится в двойственном 
числе.

При анализе предложения, в котором 
имеется обстоятельственное дополнение, 
редко указывают на то, что слово является 
обстоятельственным дополнением ( ). 
Чаще указывают сразу на тип этого дополне-
ния: обстоятельство места или времени.

4. Дополнение цели ( ) выра-
жает цель, которую преследует действие, 
выраженное глаголом. Например:

 “Я дал тебе 
деньги, желая помочь тебе”.

 

 – дополнение цели в винительном 
падеже с явной фатхой. 

5. Дополнение соучастия ( ). 
Синтаксическая конструкция соучастия 
состоит из двух элементов: частицы соуча-
стия  ( ) и последующего имени в 
винительном падеже, являющегося допол-
нением соучастия. Например:

  “Я шел вдоль реки”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – частица соучастия с неизменяемой 
флексией на фатху в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – дополнение соучастия в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

Б) К второстепенным членам пред-
ложения, находящимся под управлением 
имени, относятся:

1. Состояние ( ) указывает на состо-
яние субъекта, который оно характеризу-
ет. Основными элементами конструкции 
являются состояние и субъект состояния. 
Например:

 “Зашел Зейд, улыбаясь”.

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, субъект состояния;

 – состояние в винительном паде-
же с явной фатхой.

2. Пояснительное определение ( ) 
предназначено для пояснения слов с не-
определенной семантикой, т.е. слов, зна-
чения которых требуют дополнительного 
пояснения. Основными элементами кон-
струкции являются пояснительное опре-
деление и определяемое. В русскоязычной 
литературе для обозначения пояснительно-
го определения встречается также понятие 
“тамйиз”, которое в некоторых ситуациях 
удобнее для употребления при анализе 
синтаксических конструкций. Например:

 “Он выпил чашку молока”.
Если сказать “он выпил чашку”, то не 

будет ясен основной смысл предложения – 
что же он выпил, – поэтому после слова 
“чашку” следует дополнительное поясне-
ние “молока”, которое и является поясни-
тельным определением, т.е. “тамйизом”. 
Слово, которое оно поясняет, называется 
определяемым “тамйиза” ( ).

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, определяемое 
“тамйиза”;

 – пояснительное определение (та-
мйиз) в винительном падеже с явной 
фатхой.
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3. Несогласованное определение, из-
вестное больше как идафа ( ). Основ-
ными элементами конструкции являются 
первый ( ) и второй ( ) члены 
идафы, при этом второй член идафы на-
ходится под управлением первого. Напри-
мер:

 “Я прочитал газету препо-
давателя”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
идафы;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой.

4. Согласованное определение – имя, 
находящееся под управлением определяе-
мого и согласующееся с ним в роде, числе, 
падеже и состоянии. Основными элемен-
тами конструкции являются согласованное 
определение (  или ) и определяемое 
(соответственно  и ). Например:

 “Я открыл арабский 
журнал”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, определяе-
мое;

 – согласованное определение в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

5. Приложение ( ) – имя существи-
тельное, добавленное к другому имени су-
ществительному и как бы замещающее его 
полностью или частично. Основными эле-
ментами конструкции являются собствен-
но приложение ( ) и заменяемое слово  
( ). Например:

 “Пришел Мохаммед, твой 
брат” (приложение полной замены).

– подлежащее (глагольного пред-
ложения) с явной даммой, заменяемое 
слово;

 – приложение в именительном па-
деже, показатель падежа , т.к. слово отно-
сится к “именной пятерке”, первый член 
идафы,  – слитное местоимение с неиз-
меняемой флексией на фатху в состоянии 
родительного падежа второго члена идафы 
[Рыжих 2005, 18–21].

6. Усиление ( ) служит для усиления 
логического ударения на имя, к которому 
оно относится. В синтаксической кон-
струкции усиления участвуют усиливае-
мое слово ( ) и усиливающее (  или 

 “усиление”), которое согласуется с 
ним в падеже. Примеры:

 “Пришел сам Зейд”.

 – подлежащее (глагольного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой, усиливаемое слово;

 – усиление в именительном паде-
же с явной даммой, первый член идафы, 

 – слитное местоимение с неизменяемой 
флексией на дамму в состоянии родитель-
ного падежа второго члена идафы.

 “Я увидел обоих уче-
ных”.

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже, показатель падежа , т.к. сло-
во находится в двойственном числе;

 – усиление в винительном падеже, 
показатель падежа , т.к. слово находится 
в двойственном числе,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на сукун 
в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы.

7. Союзное словосочетание (
) – словосочетание, созданное с 

помощью союзов, чаще всего союза  
, состоит как минимум из трех элемен-

тов: первого члена союзного словосо-
четания ( ), союза ( ) и 
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второго члена союзного словосочетания  
( ). Возможно наличие третьего, чет-
вертого и т.д. членов союзного словосо-
четания, в котором первый член получает 
падеж в соответствии с его ролью в пред-
ложении, а остальные с ним согласуются. 
Пример:

 “Я прочитал книгу и ста-
тью”.

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
союзного словосочетания;

  – союз с неизменяемой флексией на 
фатху в нейтральном флективном состоя-
нии;

  – имя в винительном падеже с яв-
ной фатхой, т.к. является вторым членом 
союзного словосочетания, в котором пер-
вый в винительном падеже.

Специальные синтаксические кон-
струкции предназначены для выражения 
и оформления особых приемов, отно-
шений и связей как между отдельными 
членами предложения, так и между пред-
ложениями в целом. В их состав могут 
входить как главные члены предложения, 
так и второстепенные, а также служебные 
слова. В арабской грамматике известны 
следующие синтаксические конструкции  
[  1979, 176]: 

1. Прием условия ( ). Конструк-
ция, как правило, состоит из служебного 
слова, выраженного условной частицей  
( ) или местоимением ( ), а так-
же двух предложений: условия ( ) и 
следствия ( ).

 Например:
  “Если будешь работать, то 

добьешься успеха”.

 – условная частица, ставящая глагол 

в условное наклонение, с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – глагол в условном наклонении с 
сукуном, подлежащее – скрытое местои-
мение “ ”, глагол-сказуемое с подлежа-
щим – предложение условия;

 – глагол в условном наклонении с 
сукуном, подлежащее – скрытое местои-
мение “ ”, глагол-сказуемое с подлежа-
щим – предложение следствия.

2. Прием клятвы ( ). Конструк-
ция состоит из частицы клятвы ( ), 
объекта клятвы ( ) и следствия клятвы 
( ). Например:

  “Клянусь Аллахом, 
союз – это сила”.

 – частица клятвы (предлог) с неизме-
няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии;

 – выражение величия, объект клятвы 
в родительном падеже под управлением 
предлога ;

 – предложение следствия 
клятвы.

3. Прием исключения ( ). 
Конструкция исключения состоит из трех 
основных элементов: объекта исключения  
( ), частицы исключения ( ) 
и исключаемого ( или  “исключе-
ние”). Например:

 “Пришли студенты, 
кроме Зейда”.

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, объект исключения;

 – частица исключения с неизменя-
емой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 – исключаемое в винительном паде-
же с явной фатхой.

4. Прием обращения ( ). В 
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конструкции обращения участвуют ча-
стица обращения и имя собственное 
или иное имя, к которому обращаются  
( ). Винительный падеж обращения 
арабские грамматисты объясняют тем, 
что оно похоже на прямое дополнение, 
которым управляет усеченный глагол, под 
которым подразумевается (  или  “я 
зову”). Например:

  “Спящий, проснись!”

 – частица обращения с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – обращение в винительном падеже 
с явной фатхой.

5 .  П р и е м  п р и з ы в а  н а  п о м о щ ь  
( ) – разновидность обращения, 
т.к. зов направлен к тому, кто поможет от-
вести случившуюся беду. В синтаксиче-
ской конструкции призыва о помощи уча-
ствуют три элемента: 

– частица обращения  (при этом дру-
гие частицы обращения не используются),

– объект обращения (  “тот, к 
кому обращаются”), находящийся всегда 
под управлением предлога  (с фатхой),

– имя, указывающее на того, кто нуж-
дается в помощи, которое следует после 
предлога  (с кясрой). Например:

 “Сильные, помогите сла-
бому!”

 – частица обращения с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

  – предлог с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии;

  – имя в родительном падеже под 
управлением предлога , имя с предло-
гом – полупредложение в состоянии вини-

тельного падежа, синтаксически управля-
емо частицей обращения, т.к. в ней заклю-
чено значение глагола  “я зову”;

 – предлог с неизменяемой флексией 
на кясру в нейтральном флективном со-
стоянии;

  – имя в родительном падеже с 
явной кясрой, имя с предлогом находятся 
под управлением усеченного глагола 
“я призываю на помощь”.

6. Прием восклицания, восхищения  
( ). Конструкция состоит из ме-
стоимения восхищения , глагола в пер-
фекте по модели  и прямого дополне-
ния ( ). Например:

  “Какое красивое небо!”

 – местоимение восхищения с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху, подлежащее (глаголь-
ного предложения) – полностью скрытое 
личное местоимение , относящееся к 
местоимению , предложение из глагола-
сказуемого и подлежащего в состоянии 
именительного падежа сказуемого (имен-
ного предложения);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

7. Прием хвалы и хулы ( ). 
Синтаксическая конструкция состоит из гла-
гола хвалы  или хулы , подлежащего гла-
гольного предложения ( ) и объекта хвалы 
или хулы ( ). Например:

  “Какой хороший командир 
Халед!”

Предложение имеет два варианта син-
таксического анализа.

Первый:

 – неспрягаемый глагол в перфекте с 
неизменяемой флексией на фатху;
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 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, предложение из глагола-сказуе-
мого и подлежащего в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого (именного 
предложения) в препозиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в постпозиции в именительном паде-
же с явной даммой.

По этому варианту синтаксического 
анализа предложение считается именным, 
т.к. тот, кто прославляется, оказывается в 
функции подлежащего именного предло-
жения, а глагольное предложение, оказав-
шееся перед подлежащим именного пред-
ложения ( ), является сказуемым ( ) в 
препозиции. Если вернуть порядок слов к 
традиционному именному предложению, 
то оно будет иметь вид:

Второй:

  – неспрягаемый глагол в перфекте с 
неизменяемой флексией на фатху;

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое именного предложения, 
в котором подлежащее  усечено.

Если восстановить усеченное подлежа-
щее, то предложение будет иметь вид:

8. Прием сожаления, оплакивание  
( ) – одна из разновидностей обра-
щения, т.к. представляет собой призыв к 
состраданию, направленный на то, о чем 
переживают, или к тому, кто пережива-
ет какую-либо боль или страдание. Кон-
струкция состоит из частицы обращения 
для сожаления ( ) и объекта сожаления  
(  “обращение-сожаление”). На-
пример, если необходимо выразить сожа-
ление, боль в связи с тем, что умер человек 
по имени Зейд, то надо сказать:

 “О, Зейд” или “Как жаль Зейда!”

 – частица сожаления (т.е. частица 

обращения) с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – обращение-сожаление с неизменя-
емой флексией на дамму в состоянии ви-
нительного падежа.

9. Прием выделения ( ) 
предназначен для выделения, уточнения, 
детализации какого-либо понятия. Кон-
струкция состоит из двух основных эле-
ментов: личного местоимения, как прави-
ло первого лица, и уточненного, выделен-
ного имени ( ). Например:

  “Мы, солда-
ты, защищаем Родину”.

Явное имя, которое поясняет местоиме-
ние, всегда находится в винительном паде-
же, т.к. считается прямым дополнением к 
усеченному глаголу, под которым могут 
подразумеваться  “я имею в виду”,  
“я подразумеваю”,  “я выделяю”.

 – раздельное личное местоимение с 
неизменяемой флексией на дамму в состо-
янии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

  – выделенное имя в винительном 
падеже с явной фатхой.

10. Прием предостережения ( ) 
употребляется для того, чтобы предостеречь 
собеседника от каких-либо неприятностей. 
Выражение, которое от чего-то предостере-
гает, употребляется обычно в экстремальной 
ситуации и должно быть как можно короче, 
поэтому от предложения  “берегись 
огня” остается только прямое дополнение  
[  1972, 20]:

 “Огонь!”
С учетом предназначения употребляе-

мой конструкции оставшееся слово опре-
деляется не как прямое дополнение, а как 
событие или явление, от которого следует 
предостережение ( ). Винительный 
падеж при этом сохраняется:

  – предостережение в винительном 
падеже с явной фатхой;

11. Прием побуждения ( ) по 
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форме похож на предостережение, но от-
личается от него только тем, что не пре-
достерегает собеседника от чего-либо, а, 
наоборот, поощряет, побуждает его к како-
му-либо хорошему, доброму делу, которое 
при синтаксическом анализе обозначается 
термином . Также как и в предыду-
щей конструкции, имя, по сути, является 
прямым дополнением, а глагол усекается. 
Например, если мы хотим сказать собесед-
нику  “Говори правду!” (дословно: 
Следуй правде!), то в определенном кон-
тексте глагол может усекаться и достаточ-
но сказать [  1972, 24]:

 “Правду!”
При характеристике флексии оставшего-

ся слова допускаются следующие варианты:
а) в качестве прямого дополнения:

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой под управле-
нием усеченного глагола ;

б) в качестве имени-побуждения: 

 – имя-побуждение в винительном 
падеже.

В отличие от конструкции предосте-
режения в данной конструкции глагол 
может сохраняться, т.к. контекст не пред-
ставляет собой экстремальной ситуации, 
которая требует предельно краткого вы-
ражения.

***
Арабское глагольное предложение на-

сыщено большим количеством второсте-
пенных членов и разнообразных синтак-
сических конструкций, каждая из которых 
требует тщательного анализа тех связей, 
которые в них сложились. Умение вы-
делить эти конструкции в сложном рас-
пространенном арабском предложении, 
правильно определить ее составные части 
способствует лучшему пониманию араб-
ского текста и правильному переводу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ історичного фор-
мування арабської суспільно-полі-

тичної та юридичної лексики міститиме у 
собі насамперед аналіз семантичного роз-
витку її компонентів у зв’язку з оцінкою 
тих екстралінгвістичних чинників (зміни 
форм державного правління, органів дер-
жавної влади та права), які мали вплив на 
зміни у семантиці лексем, що належать до 
відповідних семантичних полів (терміно-
логізація та детермінологізація).

Метою цієї публікації є дослідження 
стану суспільно-політичної та юридичної 
лексики арабської мови в класичний (VII–
XII ст.) та посткласичний (XIII–XVIII ст.) 
періоди формування арабського лексико-
ну шляхом лінгвістичного аналізу текстів 
історіографічних праць, а саме: “Історія” 
Абу Джаафара Мухаммада Ібн Джаріра 
Ібн Язіда ат-Табарі (839–923), “Історія” 
Абульаббаса Ахмада Ібн Абі Якуба Ібн 
Джаафара Ібн Вагба Ібн Вадиха аль-Якубі 
(ІХ – поч. Х ст.), “аль-Мунтазам” Абдур-
рахмана Ібн Алі Ібн Мухаммада Абульфа-
раша Ібн аль-Джаузі (1126–1200), “Повна 
історія” Їззуддіна Абульхасана Алі Ібн 
Асіра (1160–1233), “Початок та кінець” 
Імадуддіна Ісмаїла Ібн Умара Ібн Кясіра 
(бл. 1300–1373), “Історія” Валіуддіна Аб-
дуррахмана Ібн Мухаммада Ібн Мухам-
мада Ібн Абі Бакра Мухаммада Ібн аль-
Хасана Ібн Халдуна (1332–1406), “Книга 
шляхів до пізнання правлячих династій”, 
“Книга повчань та настанов у розповіді 
про квартали та пам’ятки” та “Повчання 
праведних” Такиуддіна Абульаббаса Ах-
мада Ібн Алі Ібн Абдулькадіра аль-Макрізі 
(1364–1442), “Яскраві зорі про царів Єгип-
ту та Каїра” Абульмахасіна Джамалудді-
на Юсуфа Ібн Тагрібірді (1409/10–1470), 
“Світоч для сліпого в мистецтві писця” 

Шигабуддіна Абульаббаса Ахмада Ібн Алі 
ібн Ахмада Ібн Абдаллаха аль-Фазарі аш-
Шафії аль-Калкашанді (1355–1418).

 У класичну епоху (VII–XII ст.) араб-
ський світ перебував у вирі активних дер-
жавотворчих процесів – заснування, роз-
витку та занепаду Арабського халіфату (у 
Дамаску, пізніше – Багдаді), посилення се-
паратистських тенденцій у провінціях Баг-
дадського халіфату та заснування окремих 
політично незалежних, проте ідеологічно 
підпорядкованих аббасидським халіфам 
державних утворень на території Північної 
Африки, Єгипту, Ємену, втрати арабами 
державотворчої ініціативи та формування 
держав (Бувейгіди, Сельджуки), правляча 
еліта яких належала вже до іноетнічних 
елементів (перси, згодом – тюрки).

У масиві суспільно-політичних та юри-
дичних термінів, використаних у зазна-
чений період, на базі аналізу їхньої істо-
ричної семантики ми виокремлюємо такі 
групи:

1) лексика, яка була вживана у класич-
ній та зберігається у сучасній арабській лі-
тературній мові, не зазнавши семантичних 
змін, наприклад: 

 ‘azala “зняти з посади”

 
“Коли Валід став халіфом, він зняв 

Амра Ібн Мухаммада Ібн Касима з по-
сади губернатора провінцій Сінд та при-
значив губернатором Язіда Ібн Аррара” 
[Tārīh al-Ya’qūbi]; nā’ib “заступник” 
( niyābah “заступництво”, “тимчасове 
управління”).

І.В. Сівков 

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА 
ЮРИДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ АРАБСЬКОЇ МОВИ У 
КЛАСИЧНИЙ ТА ПОСТКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД 

(VII–XVIII СТ.)
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“Коли Хорезмшах ознайомився з 

листом Гіясуддіна, він відправив його 
заступнику у Хорасані Алауддіну Гурі 
наказ про від’їзд із Нісабура” [al-Kāmil 
fī-t-tārīh]. 

“(Вони) погодилися, що емір Бага ад-
Даула Абі Наср Ібн Адуд ад-Даула буде 
тимчасово заміщати свого брата Шара-
фа ад-Даула в Іраку” [al-Kāmil fī-t-tārīh]. 
М.А. аль-Ашкар відзначає, що слово 

nā’ib є дериватом дієслова  
nāba “бути заступником когось”. В іслам-
ському світі ця лексема перетворилася на 
титул особи, яка частково або повною мі-
рою є заступником особи, вищої за неї за 
рангом. У Великих Сельджуків Ірану та 
Іраку цей титул належав валі (губернато-
ру) однієї з провінцій, у якій його султан 
призначав своїм заступником [al-Ašqar 
1999, 23–24]. 

2) лексичні одиниці, які використову-
вали у класичний період розвитку араб-
ської мови та які вживаються у сучасній 
арабській літературній мові як терміни на 
позначення державних посад та установ. 
Вони зберегли своє значення у модифіко-
ваному вигляді, як-от: šurtah. Цей 
термін уживали на позначення військових 
частин, до обов’язків яких входило вста-
новлення порядку та закону. На думку 
дослідників, цей інститут було започат-
ковано за правління Омара, Османа або 
Муавії [EI, IX, 510a]. Слово šurtah 
у сучасній арабській літературній мові 
вживається у значенні “поліція”; 
wasiyy “опікун (неповнолітнього прави-
теля)” → “регент”. 

 
“Коли він лежав на смертному одрі, 

то заповів владу своєму старшому сину 
Нуруддіну Арслан Шаху, якому було при-
близно десять років, і призначив регентом 
та керуючим державою Бадруддіна Люлю” 
[al-Kāmil fī-t-tārīh]. 

3) слова, які використовували у класич-
ній та продовжують уживати у сучасній 
арабській літературній мові зі зміною се-
мантики, наприклад: 

 ‘ahada (ilā, bi-) “запові-
сти (престол)” – “доручити (напр., форму-
вання уряду)”.

 
“І коли становище у державі аль-Магді 

стабілізувалося, він заповів халіфат своє-
му сину Абулькасиму Нізару” [al-Kāmil fī-
t-tārīh]; manšūr “документ правите-
ля” → “листівка”.

 
“У місяці мухаррам цього року імам Абу 

Абдаллах ат-Табарі приїхав до Багдада з 
наказом Нізам уль-Мулька, у якому йшлося 
про те, що його було призначено виклада-
чем школи ан-Нізамія” [Курпалидис 1992, 
15–16; al-Kāmil fī-t-tārīh]. М.А. аль-Ашкар 
зазначає, що термінологічна семантика сло-
ва manšūr встановилася у мамлюць-
ку епоху та позначала поняття “документ, 
який надавав право володіння земельним 
маєтком” [al-Ašqar 2003, 89]. 

4) слова та словосполучення – архаїз-
ми, як-от: ista’fā “піти з посади”, 
“просити звільнення з посади”.
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“Умар призначив Халіда Ібн Валіда 

губернатором ар-Руги, Харрана, Ракки, 
Телль-Музана та Амада. На цій посаді він 
перебував рік, а потім просив звільнення. 
Його було звільнено з посади” [Tārīh al-
Ya’qūbī]. 

“перебувати (на 
посаді)”, “займати (посаду)”.

 
“Губернатором Куфи був Іса Ібн Муса” 

[al-Kāmil fī-t-tārīh]. 
5) лексеми-історизми, наприклад:  

šihnah. Інститут шихне – військового наміс-
ника, начальника гарнізону та уповноваже-
ного з управління містом набув значного по-
ширення на Близькому та Середньому Сході 
у ХІ–ХІІІ ст. [Курпалидис 1992, 85–86]. За-
значений орган адміністративного апарату 
функціонально відповідав  šurtah 
(див. вище); ’āmil (мн.  ‘ummāl) 
“губернатор”, яке вживали паралельно до 

 wālin. У період правління “праведних 
халіфів” влада губернаторів (  ‘ummāl) 
поширювалася на арабські племена, що 
підкорилися ісламському уряду, територія 
проживання яких розташовувалася поза ме-
жами столиці. Загалом, цей термін широко 
використовували на позначення чиновників 
будь-якого рівня [al-Harrāwī 1986, 268].

 

“У цьому році в Єгипті було вбито Му-
хаммада Ібн Абу Бакра ас-Сиддика, якого 
халіф Алі призначив керувати цією про-
вінцією” [al-Kāmil fī-t-tārīh]. Його дерива-
тами є: 1)  ‘amal (мн.  ‘a’māl) 
“провінція”, “область”; 2) відіменні діє-
слова:

 а)  ‘amila “займати посаду губер-
натора”;

 

“(Він) займав посаду губернатора Іраку 
та Хорасану під час правління халіфа Гі-
шама протягом 14,5 року” [al-Muntazam];

 б)  ista’mala “призначити на 
посаду”. А аль-Гарраві розглядає при-
клад використання цієї термінологічної 
одиниці: 

“Халіф призначив (когось) на будь-яку 
офіційну посаду” та наводить до неї си-
ноніми  amarahu,  wallāhu [al-
Harrāwī 1986, 280, 298]; 

hala’a “дарувати вбрання по-
шани (як ознака інвеститури)”

 
“аль-Муттаки дарував Ібн Раїку посаду 

головного еміра” [al-Kāmil fī-t-tārīh]. 
В аббасидську епоху набула поширення 

традиція нагородження почесним вбран-
ням, що було формальною ознакою інвес-
титури (введення на посаду) [EI, V, 6b].

Досліджуваний текстовий масив за-
свідчує вживання низки дієслівних та 
іменних дериватів термінів влади, що по-
значали традиційні титули вищого чинов-
ництва ісламської держави із загальним 
значенням “займати посаду”, “призначити 
на посаду” та “назва посади” (сама посада 
позначається терміном – джерелом дери-
вації вищезгаданих форм): (  ‘alā) am-
mara  “призначити (когось) еміром” 
←  amīr “емір”.

“ Кол и  О с ма н  с т а в  ха л і ф ом ,  в і н 
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затвердив Абу Мусу на посаді валі (губер-
натора) на 3 роки, а на четвертий – зняв 
його з губернаторства та призначив валі 
Хорасану Умайра Ібн Османа Ібн Саада” 
[al-Muntazam];  istaqdā “призна-
чати на посаду каді” ←  qādin “каді 
(суддя)”.

 
“У цьому році Омара Ібн Шурайха Ібн 

Харіса аль-Кінді було призначено каді 
Куфи” [al-Kāmil fī-t-tārīh];  waliya “ста-
ти (правителем)”, “зайняти (посаду)”,  
wallā “призначити губернатором (валі)”← 

 wālin “валі (губернатор)”.

“Після нього протягом 23 років правив 
ан-Нуман Ібн аль-Мунзір Абу Кабус” [al-
Kāmil fī-t-tārīh]; kataba “перебувати 
на посаді секретаря”,

 istaktaba “призначити се-
кретарем” ←  kātib “секретар”, 
“писар”. 

“До того, як Язід Ібн Абдульмалік став 
халіфом, його секретарем був чоловік на 
ім’я Язід Ібн Абдаллах. Згодом він при-
значив своїм секретарем Усаму Ібн Язіда 
ас-Саліхі” [Tārīh Tabarī];  saltana 
“звести на султанський трон”,  
saltanah “правління султана”, “султанат” 
←  sultān 

 
“У нього не залишилося влади у краї-

ні, окрім султанського титулу” [al-Kāmil 
fī-t-tārīh];  istawzara “призначити 
візиром”,  wazara “займати посаду 
візира” ←  wizārah “візират”.

 
“(У цьому році), коли помер Садід-ад-

Даула Ібн-аль-Анбарі, халіф після нього 
призначив візиром Нізамуддіна Абу Насра 
Мухаммада Ібн Мухаммада Ібн Джугейра” 
[al-Kāmil fī-t-tārīh]. 

 
“Раніше він був візиром султанів Баркі-

ярука та Мухаммада” [al-Kāmil fī-t-tārīh].
Таким чином, за способом свого утво-

рення дієслівні та іменні терміни, розгля-
нуті вище, є деномінативними.

У пізньокласичний період (XI–ХІІ ст.) 
відбувається семантичний розвиток тер-
мінів, що належать до тематичної групи 
“влада” (як абстрактне, імперсоніфіковане 
поняття) та широко вживаються у Кора-
ні, набуваючи семантичної конкретизації 
та позначаючи титули правлячої верхівки 
арабо-мусульманських держав. Так, лек-
сема  sultān набуває термінологіч-
ного значення титулу правителя султан за 
часів правління Тугріл-бега (1040–1063), 
котрий був першим мусульманським пра-
вителем, на монетах якого зображений 
титул  sultān як складовий слово-
сполучення  al-sultan al-
mu’azzam “Звеличений султан”. Це під-
креслює можливість того, що правителі з 
династії Сельджуків були першими, хто 
надав слову  sultān значення “ти-
тул правителя” [Barakāt 2000, 35; Bosworth 
1996, 185; Сівков 2003г, 32–33]. 

Слово  malik у функції титулу 
правителя застосовувалося правителями 
держав Саманідів, Бувейгідів, Фатимідів, 
Газнавідів, Сельджуків, Хорезмшахів та 
Айюбідів з метою підкреслення того, що 
у їхніх руках перебуває найвища влада 
[Barakāt, 39–40; EI, VI, 261 a–b]. 

Щодо етимології іншого владного тер-
міна  wazīr існують дві діаметрально 
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протилежні думки. Так, деякі дослідники 
візирату гадають, що саме слово  
wazīr та посада, яку воно позначає, мають 
іранське походження. Інші ж автори схи-
ляються до думки про те, що обов’язки та 
титул візира мають арабське походження 
[Грюнебаум 1988, 82; Сівков 2003, 34–37; 
Sourdel 1959, 41–53]. Першим, хто обійняв 
посаду візира, був Абу Салама Хафс Ібн 
Сулейман аль-Халлал (листопад 749 – 27 
лютого 750 р.). 

У документальних джерелах епохи 
Фатимідів (XI ст.) засвідчується вживан-
ня термінів  wāsitah та  
wasātah (на позначення посади васита). 
Слово  wāsitah “васит” уживалося 
як титул посередника між імамом, прав-
лячими установами та підданими, який 
надавався чиновникам, що займали ниж-
че становище та мали більш обмежені по-
вноваження, аніж візири. Зазначені термі-
ни виходять із ужитку в історичних хроні-
ках у другій половині XI ст. через прихід 
до влади військових візирів, які мали аб-
солютну владу у державі. Фатимідський 
халіф аль-Хакім у 1018 р. замінив інсти-
тут візирату на васатат, функція якого 
полягала у посередництві між імамом та 
різними етнічними угрупованнями при 
дворі та в армії, а також на сіфарат, у 
якому були представлені ці групи. Під час 
правління його сина аз-Загіра у 1027 р. 
інститут візирату було відновлено [EI,  
XI, 171, 189]. 

Терміни  wāsitah,  
wasātah, а також семантично та функціо-
нально еквівалентний  wasātah 

 sifārah зустрічаються в історично-
му трактаті автора пізнішого періоду аль-
Макрізі “Повчання праведних” у таких 
пасажах:

 
“Його було призначено васитою, а не 

візиром. Йому було даровано титул Амід 
аль-Мульк, Зейн-уль-Куфат”. 

 
“У палаці було оголошено, що він отри-

мав посади вісатат та сіфарат, суть яких 
полягала у посередництві між оточенням 
Повелителя правовірних аль-Хакіма, ним 
самим та підданими” [Itti’āz al-hunafā]. 
Слово halīfah стало першим із ви-
щезгаданої семантичної групи, значення 
якого зазнало змін. Цю лексичну одиницю 
почали використовувати як адміністратив-
но-політичний термін – “період правління 
халіфа”, “халіфат”. Спочатку її вживали як 
титул спадкоємця політичної влади Му-
хаммада Абу Бакра, а згодом – правите-
ля ісламської держави – халіфату [Сівков 
2006, 146–147]. Судова влада початково 
належала пророку Мухаммаду, а згодом – 
“праведним халіфам”, які її здійснювали в 
Медіні. У відповідності до мусульмансько-
го права – шаріату – судова влада належа-
ла халіфу, а судді ( qādin) надавалися 
судові функції на тій території, де він був 
призначений [EI, VI, 1a]. 

У класичний період лексема  daw-
lah також зазнала розвитку своєї семанти-
ки від позначення абстрагованого поняття 
“майно, здобич, що переходять з одних рук 
до інших” до сучасного значення “держа-
ва”. У ранній період у семантичному полі 
цього терміна фіксується значення “пері-
од, час (успіху, обіймання посади)” [EI, II, 
177b, 178а; Munğid, 230]. В історичному 
трактаті пізньоаббасидського автора Ібн 
Асіра слово  dawlah уживається у зна-
ченні “період правління”.

“Правління Абдуррахмана тривало 
33 роки та декілька місяців” [al-Kāmil 
fī-t-tārīh]. У працях авторів мамлюць-
кої доби ми також зустрічаємо вико-
ристання зазначеної лексеми на по-
значення поняття “період правління”. 
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“Аль-амір аль-кабір Хусамуддін аз-За-
гірі – устадар під час правління султана 
Мансура аль-Ашрафа” [an-Nuğūm az-
zāhirah]. Пізніше це слово почали вико-
ристовувати у значеннях “династія (пра-
вителів)”, “держава (правителя)”, котрі 
стають тотожними, оскільки територія, на 
якій відбувається правління певної динас-
тії, визначається назвою самої правлячої 
династії. Так, в історичній хроніці Аб-
дуррахмана аль-Джабарті “Дивна історія 
минулого в життєписах та хроніці подій” 
ми знаходимо цю лексему вже в такому се-
мантичному оформленні: а) “період прав-
ління”  daw-
lat as-sultān Mahmūd Ibn ‘Usmān “період 
правління османського султана Махмуда”; 
б) “династія”, звідси “держава, на теренах 
якої править певна династія” 
dawlat al-ğarākisah “держава, в якій прави-
ла черкеська династія”;  da-
wlat al-’usmāniyyah “Османська імперія”; 
в) “держава”  riğāl ad-dawlah 
“вищі турецькі чиновники” [‘Ağā’ib al-
āsār]. 

Етимологічно всі елементи досліджува-
ного термінологічного масиву є питомими 
для арабської мови класичного періоду.

У ранньокласичний період (VII–XI ст.) 
мовна ситуація в Арабському халіфаті ха-
рактеризується такими чинниками: 1) по-
глиблення арабо-тюркських мовних кон-
тактів, що були започатковані в результа-
ті завоювання арабами Мавареннагру та 
Середньої Азії. У цей період деякі слова 
з різних тюркських діалектів проникли в 
арабську мову правлячої еліти [Mutawallī, 
99–100]; 2) арабізація державного апара-
ту, яка була проведена за правління оме-
ядських халіфів Абдулмаліка та Валіда. 
Становлення арабської держави та фор-
мування органів влади у ній потребувало 
надання арабській мові офіційного стату-
су, оскільки раніше офіційне діловодство в 
Іраку велося перською, у Сирії – грецькою, 
а в Єгипті – коптською мовою. 

В історичних текстах уживається лише 
незначна кількість запозичень з інших 
мов, а саме: 

1) грецької, наприклад:  kūrah. У 
географічних працях та офіційних доку-
ментах це слово позначає адміністративно-
територіальну одиницю, яка є складовою 
частиною провінції. Деякі автори встанов-
люють перську етимологію слова  
kūrah, однак, імовірніше, воно має грецьке 
походження (від χëρα) [EI, V, 397b–398a; 
Farā’id, 907]; 

2) перської, як-от:  diwān “канце-
лярія”, яке було першим відомим запози-
ченням із перської мови у галузі політич-
ної лексики. Різні джерела виводять низку 
варіантів установлення етимології лексеми 

 diwān. Так, на думку деяких дослід-
ників, це слово походить від гіпотетичного 
іранськ. dēwān, пов’язаного з dabīr “пи-
сар”, яке, у свою чергу, пов’язується з ас-
сирійськ. dap. Інші автори виводять його 
походження від перськ. dev “божевіль-
ний”, “диявол”, яке позначало секретарів, 
або вважають його питомо арабським (від 
dawwana “збирати”, “реєструвати”). Зазна-
чається, що дивани, котрі були започатко-
вані халіфом Омаром Ібн аль-Хаттабом, за 
своїми адміністративними функціями на-
гадували сучасні міністерства [EI, II, 323a; 
al-Harrāwī 1986, 268]. До цієї категорії на-
лежить також і слово  šāh “шах”, яке 
ще у ранньокласичний період було запози-
чене із середньоперської мови, де воно зу-
стрічалося у формах šāh та šāhānšāh у на-
писах аршакідських та сасанідських царів. 
Як офіційний титул його почав уживати 
правитель держави Бувейгідів Адуд-ад-да-
ула (949–83), і ця традиція була продовже-
на його наступниками [EI, IX, 191a]; 

3) тюркських, а саме слово  hāqān 
(початково qaġan чи haġan) “(верховний) 
правитель”, яке вживали середньовічні 
мусульманські географи та історики на по-
значення голів різних тюркських племін-
них конфедерацій та інших немусульман-
ських правителів [EI, IV, 915a]. У пізньо-
класичний період розвитку арабської мови 
зростають темпи запозичення тюркської 
лексики, представленої: 
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а) титулатурою турецьких правителів: 
atābik “атабек” (опікун або вихо-

ватель малолітнього султана або еміра) 
(тюрк. “князь-батько”) [al-Ašqar 2003, 21; 
EI, I, 731a];  hān “хан” (правитель – 
тюркськ. титул, імовірно, синонім до 
qaġan, пізніше hāqān) [EI, IV, 1010b];  
bik “бег”, “бей” (пан – тюркськ. титул, із 
давньотюркськ. bäg “пан”) [EI, I, 1159a]; 

б) термінами, що позначають державні 
символи та атрибути:  tuġrā’ “тугра” 
(вензель, монограма султана, зі східно-
огузьк. tuġraġ, західноогузьк. (мова Сель-
джуків) tuġrа, запозиченого до перськ. 
мови, а згодом – до османськ. та чагатай-
ської мов – повторне запозичення) [EI, X, 
595a].

У державі Великих Сельджуків літе-
ратурною була перська мова, котру вико-
ристовувала місцева адміністрація [Гузев 
1979, 12]. Запозичення до арабської пізньо-
класичної мови певної кількості іранізмів, 
які позначали адміністративні поняття, по-
яснюється тим, що саме перська мова була 
мовою державного апарату. Досліджуючи 
масив текстів історичних праць цього пе-
ріоду, ми зустрічаємо низку іраномовних 
за своїм походженням термінів держав-
ного управління:  šahnakiyyah 
“військовий намісник”, “уповноважений 
з управління містом”. Зазначається, що 
перське слово  šahnagī, запозичене 
з араб.  šihnah, було повторно запо-
зичене в арабській мові у формі  
šahnakah або  šahnakiyyah [Zahrān, 
84];  dustūr “дозвіл”.

“Він просив його дозволу податися до 
Сирії” [al-Kāmil fī-t-tārīh]. У мові пехле-
ві слово dastwar мало значення “суддя”, 
“головний служитель культу у зороастрій-
ців”. У новоперській мові ця лексема вико-
ристовується у значенні “візир (міністр)”. 
Форма слова та його значення були запо-
зичені в османсько-турецьку мову. У пер-
ській та турецькій мовах зазначена лек-
сема також використовується у значенні 

“основи”, “правила” (науки або ремесла). 
Одне зі значень цього слова – “дозвіл”, у 
цьому значенні воно вживалося у турець-
кій та арабській мовах [Sulaymān, 96–97; 
Zahrān, 265]. 

Таким чином, дослідження адміністра-
тивної лексики періоду розквіту класичної 
арабської мови показало, що переважно 
вживалися термінологічні одиниці, які 
належать до фонду питомої лексики з не-
значною кількістю запозичень, а саме з 
грецької та перської мов (при запозичен-
ні раніше невідомих політичних реалій). 
Процес запозичень значно прискорюється 
у пізньокласичний період, через те що на 
теренах арабського світу засновниками но-
вих держав виступали вже представники 
інших етносів та, відповідно, їхній адміні-
стративний апарат містив значну кількість 
складових, які вже перебували поза межа-
ми традиційної структури арабо-мусуль-
манського державного управління. 

У  п о с т к л а с и ч н и й  п е р і од  ( X I I I – 
XVIII ст.) на теренах арабського світу дер-
жавне будівництво набирає нових обертів. 
Після знищення халіфату Аббасидів мон-
гольськими військами та сплюндрування 
Багдада у 1258 р. до османського завоюван-
ня на поч. XVI ст. основними державниць-
кими центрами арабського світу стали краї-
ни Магрибу, Єгипет та Сирія. У політичній 
та юридичній термінології, яка використо-
вувалася в історичних працях мамлюцької 
доби, на базі історично-семантичного ана-
лізу її складових виділяємо такі групи:

1. Лексика, вживана у класичний період 
та використовувана у сучасній арабській 
мові без семантичних змін, наприклад: 

 ‘isyān “непокора”, “бунт”, “зако-
лот”.

  

“Ми вже згадали заколот Тугріла в місті 
Рей проти свого брата Махмуда” [Tārīh Ibn 
Haldūn];  marsūm “наказ” (також 

 al-marsūm аš-šarīf “сул-
танський наказ”).
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“У місяці зу-ль-каада аль-Кади Таджуд-
діну Ібн Бінт аль-Аазз було видано сул-
танський наказ, щоб він призначив своїх 
заступників із трьох мазгабів (напрямків 
у сунітському ісламі)” [al-Bidāyah wa-n-
nihāyah];  ta’assub “нетерпимість”, 
“фанатизм”.

 
“За своїм мазгабом він був шафіїтом, 

однак не дотримувався свого мазгабу фа-
натично, кажучи про те, що сліпе дотри-
мування настанов мазгабів призводить до 
загибелі” [Tārīh Ibn Haldūn]. 

2. Слова, які використовувались у кла-
сичний період та використовуються в 
сучасній арабській літературній мові зі 
зміною семантики, як-от:  istaqalla 
“правити незалежно, самостійно” – “ста-
ти незалежним”, “оголосити незалеж-
ність”.

 

“Абу Яала Ібн Мухаммад аль-Яфрані 
після цього самостійно правив у магриб-
ському районі Сала” [Tārīh Ibn Haldūn]. 

3. Історизми, які також уживали у кла-
сичний період, наприклад:  kursiyy 
“трон”, “престол”.

“Престол їхнього султана знаходився у 
Каракорумі” [Tārīh Ibn Haldūn]. 

4. Архаїчні слова та словосполучення, 
які вживали і у класичний період, як-от: 

 rasama “постановити”.

“Було ухвалено призначити суддю Трі-
полі Сіраджуддіна Омара Ібн Мусу Ібн Ха-
сана аль-Химси верховним суддею шафіїт-
ського мазгабу у Дамаску” [as-Sulūk];  
taqlīd “наділення владою”, “призначення 
на посаду” [Курпалидис 1992, 15].

 “Їззуддіна Айдеміра було знову при-
значено заступником султана в Сирії” [al-
Bidāyah wa-n-nihāyah].

До архаїчних також належать і слово-
сполучення, до складу яких входить слово 

 marsūm:  quri’a marsūm 
“було оголошено наказ”.

 

“Після полуденної молитви було оголо-
шено фірман (тобто наказ), виданий одним 
із татарських правителів, у котрому меш-
канцям Дамаска та околиць була гаранто-
вана безпека” [an-Nuğūm az-zāhirah]. Сло-
во  firmān “фірман”, “едикт”, “наказ 
(султана)”, яке зустрічається у цьому ре-
ченні, запозичене з перської мови (дав-
ньоперськ. framānā (fra “перед” (грецьк. 
πρÕ)) [EI, II, 803]. У цьому пасажі автор 
пояснює значення запозиченої лексичної 
одиниці синонімічною  marsūm, яка 
належить до автохтонної арабської лекси-
ки;  ğā’a marsūm “було видано 
наказ”.
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“Було видано наказ про відправлення 
аль-Бундукдарі до Халеба” [an-Nuğūm az-
zāhirah] та синонімічні  wara-
da marsūm.

“Було видано наказ аль-Маліка аль-
Мансура про призначення Ладжіна заступ-
ником султана у Дамаску” [an-Nuğūm az-
zāhirah] та  kutiba marsūm.

 
“Його було призначено заступником 

султана у Тріполі” [an-Nuğūm az-zāhirah]. 
5. Лексеми, які використовували у ролі 

політичних термінів у посткласичний пе-
ріод та застосовують у сучасній арабській 
літературній мові без семантичних змін: 

 mansib “посада”.

“Верховного суддю Шарафуддіна Ях’я 
аль-Манаві було знову призначено суд-
дею шафіїтського мазгабу” [an-Nuğūm az-
zāhirah]. 

6. Архаїзми, які вживали у цей період та 
які були невідомі у класичну епоху, напри-
клад:  tasaltana “сісти на престол”.

 
“Після його смерті він став султаном та 

почав правити незалежно за згодою та зна-
тних осіб єгипетської держави” [an-Nuğūm 
az-zāhirah].

Як згадувалося вище, в аббасидську 
епоху дарування одягу пошани символі-
зувало дарування певної посади (титулу 
тощо). Ця ж традиція продовжувалася й у 
державі мамлюків. Досліджуючи особли-

вості політичної мови історіографічних 
праць мамлюцької доби, ми зустрічаємо 
низку фразеологізмів, які є засобом мовної 
реалізації цієї політичної традиції:

  hala’a hil’ah

 
“У палаці йому було даровано візират 

та титул “аль-Мансур”” [an-Nuğūm az-
zāhirah];  labisa “йому було даровано 
(посаду)” (букв. “він одягнув посаду”).

 
“Він – перший, кому знову було дарова-

но пост давадара” [an-Nuğūm az-zāhirah]. 
Почесний одяг, який дарували при призна-
ченні на посаду, окрім  hil’ah, мав і 
іншу назву –  tašrīf (букв. “вшану-
вання”) [EI, V, 6a]. Це ж слово зустрічаєть-
ся у словосполученні  albasa-
hu tašrīfan “(хтось) дарував йому посаду” 
(букв. “він одягнув його в одяг почесті”).

“(Вони) зробили його султаном” [an-
Nuğūm az-zāhirah]. Те ж саме значення пе-
редає і зворот (  bi-)  an’ama 
‘alayhi (букв. “дарувати (комусь щось)”).

 
“У (цьому році) Халілю Ібн Кусуну 

було даровано титул еміра, який відпові-
дав за військові музичні інструменти” [an-
Nuğūm az-zāhirah]. Розглядані фразеоло-
гічні звороти належать до архаїчного шару 
політичної термінології.

7. Історизми, які вживалися у зазначе-
ний період та невідомі в арабській мові 
класичної епохи, як-от:  kātib 

as-sirr “cекретар”;  huğūbiyyah 
“посада хаджиба”.

Епоха панування мамлюків у Єгипті та 
Сирії (1250–1517) хронологічно поділя-
ється на два періоди: правління мамлюків-
бахритів, більшість яких етнічно належала 
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до тюрків-кипчаків, та правління мамлю-
ків-бурджитів, які здебільшого належали 
до черкесів. У мамлюцьку добу арабська 
мова запозичила низку тюркських лексич-
них одиниць адміністративної та військо-
вої мов. Етимологічно ця лексика була 
або суто тюркською (кипчацький діалект), 
або перською, яка була раніше запозичена 
тюркськими мовами. Остання становила 
переважну більшість у лексичному маси-
ві арабської мови мамлюцького періоду. 
У текстах історичних хронік авторів доби 
правління мамлюків, зокрема аль-Макрі-
зі та Ібн Тагрібірді, зустрічається велика 
кількість турецько-перської за своїм похо-
дженням лексики [Mutawallī 1991, 13–14]. 
Династія Мамлюків – турків-рабів (XIII–
XVI ст.) – вступила до Єгипту, зазнавши 
впливу іранської культури. Номенклатура 
придворного побуту була просякнута ви-
могами перського етикету, а отже – пер-
ськими термінами, однак імена та титули 
мамлюків мають турецьке походження. 
Перські, персько-турецькі та турецькі тер-
міни позначали посади чи зображали вій-
ськово-придворний побут [Гордлевский 
1961, ІІ, 140–141]. Процес поширення пер-
сько-тюркських запозичень в адміністра-
тивну лексику, який почався в пізньокла-
сичну добу, тривав. 

Як уже зазначено, персько-турецькі 
запозичення епохи занепаду класичної 
арабської мови (XIII–XVIII ст.) викорис-
товувалися для позначення номенклатури 
придворних посад та титулів. З морфоло-
гічного погляду частина запозичень, котрі 
використовували на позначення титулів 
високопосадовців, належить до компози-
тів, утворених шляхом афіксації генетично 
арабських та перських основ перськими 
словами, які перетворилися на словотвор-
чі афікси (напр.,  dār “той, хто (щось) 
має”), як-от:  daftardār “вищий фі-
нансовий чиновник” (від  daftar – від 
грецьк. διφθšρα “шкіра (як матеріал для 
письма)” – можливо, це слово було запо-
зичене в арабську мову через перську – та 
перськ.  dār “власник”);  dawādār 
“хранитель султанської чорнильниці” (від 
арабськ.  dawāh “чорнильниця” та 

перськ.  dār “власник”) [EI2, II, 77, 83, 
172; Sulaymān 1979, 98–104, 109–112]. Ці 
посади були запозичені турками-османа-
ми та стали невід’ємною частиною осман-
ського адміністративного апарату.

Аль-Калкашанді з приводу значення 
 dār зазначає, що це перське слово, яке 

має значення “той, хто має (щось)”. Хоч і 
більшість авторів вважають, що ця лексема 
є питомою та має значення “будинок” (на-
приклад, палац султана чи еміра), однак ця 
думка є помилковою [Subh al-a’šā]. На наш 
погляд,  dār – морфема персько-тюрк-
ських запозичень, яка була контамінована 
з  dār, що належить до питомої араб-
ської лексики. 

 Окрім  dār, у текстах історичних 
хронік також уживається і генетично пер-
ський афікс  gīr “той, хто чимось займа-
ється”, який зазнав фонетичних трансфор-
мацій при запозиченні іранізмів – складних 
слів на  gīr та перейшов у  kīr (на-
приклад,  ğāšnakīr “дегустатор їжі 
султана” – з перського  čašnīgīr).

До цієї категорії належать також лексе-
ми, які складаються з двох генетично пер-
ських компонентів та зазнали фономор-
фологічних змін при їхньому запозиченні, 
наприклад:  mihtār “титул одного з 
чиновників високого рангу” (від перськ. 

 mih “великий” + афікс, який утворює 
форму вищого ступеня прикметників  
tār) [Zahrān, 414; Sulaymān 1979, 187–188]. 

До складних також належать і слова, 
утворені шляхом поєднання перської осно-
ви та генетично тюркських словотвор-
чих афіксів:  hušdāš (мн.  
hušdāšiyyah) “еміри, які виховувались 
як раби в одного пана та між якими були 
дружні стосунки” (від перськ.  
hwāğāhtāš – перськ.  hwāğāh “пан” 
+ тюркськ. афікс  tāš від  dāš, 
що вказує на спільність) [Zahrān, 233–234; 
Sulaymān 1979, 87]. 

З приводу вживання афікса  –iyy з де-
якими запозиченими лексемами, які позна-
чали посади та титули, що активно запози-
чувалися у мамлюцький період (зокрема, 

 al-atābikī “атабек”), аль-Калка-
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шанді вказує, що зазначений афікс ужи-
вається з метою звеличення [Subh аl-a’šā]. 
Однак М.А. аль-Ашкар наголошує на тому, 
що деякі сучасні дослідники вважають, що 
використання цієї форми є традиційним у 
працях авторів пізньомамлюцької доби; 
найчастіше вони застосовували цей афікс 
(  yā’ an-nisbah – словотворчий 
афікс відносного прикметника) для позна-
чення посад та титулів неарабського похо-
дження [al-Ašqar 2003, 28]. 

А.І. Західі вважає, що подібні слова-
композити безпосередньо запозичувалися 
в арабську мову через тюркські [Захиди 
1967, 20]. У свою чергу, вони утворили 
нові граматично цільнооформлені лексичні 
одиниці, свідченням чого є можливість їх-
нього уживання з означеним артиклем  
al-, як-от:  al-amīr ahūr “емір, 
який відповідав за султанські стайні”.

В першій половині XVI ст. більшість 
території арабського регіону, окрім Ма-
рокко, підпала під владу турків-османів, 
які поширили на ній систему османського 
адміністративного апарату.

В османську епоху певна частина лек-
сем, що вживалися у своєму загальному, 
нетермінологічному значенні, ввійшла до 
термінології османської юриспруденції, 
набувши, таким чином, термінологічної 
семантики. Явище термінологізації лекси-
ки у юридичному полі розглянуто на базі 
таких слів, як:

  mahkamah “суд”, яке з дерива-
ційного погляду виступає як ім’я місця від 
дієслова  hakama “судити”, “виносити 
постанову, вирок”. В Османській імперії 

 mahkamah – певна територія, на 
яку поширюється юрисдикція судді (  
qādin) [EI, VI, 2b]. У сучасній арабській 
мові ця лексема вживається на позначення 
суду як органу судової влади;

  qādin “суддя”. Теоретично голо-
вою мусульманської громади був халіф, 
який мав усю повноту влади. Таким чи-
ном, суддя, як і всі інші державні чиновни-
ки, був або прямим заступником халіфа у 
випадку, якщо повноваження делегували-
ся йому безпосередньо від халіфа, або не-
прямим, якщо його призначали представ-

ники халіфа – візир, губернатор провінції 
тощо. Однак у будь-якому випадку особа, 
що передавала судові повноваження, збе-
рігала за собою право судочинства. Юри-
дичні повноваження пророка Мухаммада 
перейшли до “праведних халіфів”. Під 
час правління халіфа Омара територіальне 
розширення ісламської імперії вимагало 
призначення суддів спочатку для експеди-
ційних сил, а згодом – на завойовані тери-
торії. Було засновано інститут військових 
суддів (  qādī al-ğund), відо-
мий в Османській імперії як  
qādī-‘askar. У період з 786-го по 798 р. аб-
басидський халіф Гарун ар-Рашид вперше 
призначив головного суддю (  
qādī al-qudāh), у компетенції якого пере-
бувало загальне управління судочинством. 
Право передачі повноважень головному 
судді спочатку належало халіфу, а з сере-
дини Х ст. – султану [EI, IV, 373b–374a];

  qadā’ 1) “суд”, “судочинство”;  
2) “када (район)”. Досліджуване слово є 
віддієслівним іменником від  qadā 
“винести вирок, постанову”, “розсуди-
ти між кимось та кимось”. Початковим 
значенням цієї лексичної одиниці було 
“рішення”. Термінологічне значення цьо-
го слова “посада судді”, очевидно, не є 
первинним. В Османській імперії  
qazā’ позначало не лише постанову судді, 
а також і територію, на яку поширювалася 
його адміністративна влада. Звідси випли-
ває його значення “адміністративна тери-
торія” [EI, IV, 364b–365a];

  qānūn “закон” (з грецьк. κανèν 
(спочатку “будь-яка пряма палиця”, зго-
дом – “вимір” та нарешті “визначення 
(податків)”, “імперські податки”, “та-
риф”). Імовірно, це слово було запозичене 
в арабську мову внаслідок продовження 
функціонування доісламської податкової 
системи після мусульманського завоюван-
ня Єгипту та Сирії. Загалом, ця лексема, 
зберігши семантику фінансового терміна, 
що належав до сфери земельного оподат-
кування, набула значення “кодекс норм, 
правил”, “державний закон”. У часи прав-
ління османських султанів термін  
qānūn насамперед позначав постанови в 
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галузі адміністративного, фінансового та 
карного законодавства. Перші канун-наме 
було видано в період правління Мехмета ІІ 
(1451–1481). З ХVI ст. канун-наме почали 
використовувати для вирішення тих юри-
дичних питань, які раніше регулювалися 
виключно шаріатом, зокрема майнового 
законодавства. У сучасних арабських кра-
їнах цей термін позначає не лише кодекси 
та закони, що виникли безпосередньо під 
західним впливом, як-от Закон “Про гро-
мадянський стан”, Господарчий, Адмі-
ністративний та Кримінальний кодекс, а 
також і законодавство, прийняте з метою 
встановлення норм шаріату, хоча і у спро-
щеній формі. Слово  qānūn вжива-
ється на позначення вищих законодавчих 
актів (законів та кодексів) у тих близько-
східних країнах, які, хоча б частково, пе-
ребували під упливом Османської імперії 
[EI, IV, 556b–557a].

Отже, аналіз текстів історичних хронік 
ХІІІ–ХVІ ст. виявляє той факт, що у цей пе-
ріод більша частина термінологічного ма-
сиву систематично повторюється у різних 
історіографічних працях, що пояснюється 
їхнім переважно компілятивним характе-
ром, який виявляється у намаганнях пізні-
ших авторів зберегти основні стилістичні 
риси ранніх наративних текстів. Глибинні 
лексичні зміни при лексичному оформ-
ленні текстів спостерігаються, головним 
чином, у кількісному збільшенні масиву 
запозичень, виникненні нових значень у 

словах та формуванні нових терміноло-
гічних одиниць, що позначають нові, ра-
ніше невідомі форми політичного життя. 
Історичним текстам характерна відносна 
лексична статичність, яка зумовлюється 
здебільшого фактором їхньої компілятив-
ності. Тому, на наш погляд, репрезентатив-
ність пізніших історичних текстів в оцінці 
стану політичної та юридичної лексики на 
певних етапах її розвитку має відносний 
характер.

З дослідження суспільно-політичної 
лексики класичного і посткласичного 
періоду випливає, що масив політичного 
лексикону значно збагатився за рахунок 
поповнення запозиченнями, переважна 
більшість яких генетично мають нео-
днорідний характер та з морфологічного 
погляду виступають як композити, що 
сформувалися внаслідок афіксації араб-
ських чи перських основ перськими сло-
вами, які перетворилися на словотворчі 
афікси. Щодо питомого арабського лек-
сичного блоку, то семантично він поді-
ляється на три підгрупи: 1) лексика, що 
вживалася і у класичний період, у се-
мантичному полі якої не виникло змін; 
2) лексичні одиниці, що у класичний 
період як політичні терміни не викорис-
товувалися та у зазначену добу набули 
своїх термінологічних значень; 3) слова, 
які або зазнали семантичних зсувів у су-
часній арабській літературній мові, або 
вийшли з активного ужитку.
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ІСТОРІЯ ІХ століття в Україні цілком ві-
дійшла в тінь подальших подій, пов’яза-

них з появою варягів. Проте ціле століття 
місцевого етносуспільного буття не могло 
зникнути без сліду в топонімії. Автору раз 
у раз траплялися виразно мадярські топо-
німи: р. Гайчур, с. Баратівка, Сабадаш, 
Сегедівка. Перегляд реєстру ойконімів 
України переконував у помітному поши-
ренні угорських відантропонімних основ: 
Миклош, Милош, Петруш-, Андруш-, тра-
плялися топооснови типово мадярської 
морфонемної структури: Овлаші, Урсало-
ве. Під Овручем існує с. Яжберень – загад-
ковий двійник села в Угорщині Jaszbereny 
‘яси-берендеї’. Нарешті, в Закарпатті збе-
реглася ціла смуга мадярської топонімії 
уздовж кордону з Угорщиною. Стало оче-
видним, що нагромаджені виписки з цієї 
теми час систематизувати.

1. Угорці (мадяри) прийшли у басейн 
Середнього Дунаю і Тиси лише напри-
кінці ІХ ст. Однак задовго до цього їхній 
етнонім був відомий у Європі: ще візан-
тійський історик Пріск (V ст.) у 463 р. 
пов’язував рух степових народів зі сходу 
на захід з оногурами (Ονόγουροι), яких ви-
тіснили сабіри (Σάβιροι), у свою чергу ви-
гнані зі своїх пасовиськ аварами (Άβαροι) 
[Manzelli 1993, 531].

Авари, імовірно монголомовні, зміни-
ли лонгобардів у Паннонії 568 р. і створи-
ли тут потужну імперію, що утрималася 
до кінця VIII ст. Вважають, що її знищив 
Карл Великий, але в самих франкських 
документах достатньо свідчень того, що 
Аварський каганат згас сам. Сабірів вва-
жають тюрками. Такими ж за мовою мали 
бути й оногури, від імені яких походить 
етнонім угорців-мадярів. Імовірно, вони 
були родичами булгарів, з якими предки 
мадярів воювали століттями. Візантійську 
форму Ονόγουροι на тюркському матеріалі 
можна пояснити так: *on – це, найімовір-
ніше, ‘десять’ (як і в сучасній турецькій), 
іншу ж морфему – *oγur співвідносять з 
етнонімом південно-західних тюрків-огу-
зів, який, імовірно, є похідним від *oq- 

‘стріла’ (сучасне тур. ok). Значення ‘10 
стріл’ цілком прийнятне і навіть звичай-
не для назви союзу кланів або племінної 
єдності [Manzelli 1993, 532]. Про тривалі 
зв’язки з булгарами і Поволжям свідчать 
спільні культурні запозичення, як-от бул-
гаро-тюркське слово для позначення серпа 
(чувас. śurlu) існує як в удм. sjurlo (комі-
зир. і комі-перм. čarla, марі-луг. Sorla), так 
і в мад. sarló ‘серп’ [Manzelli 1993, 531].

Першу згадку про угрів у латинсько-
му тексті знаходимо у Йордана (середина 
VІ ст.): Hunguri (Getica, 37); у рукописах 
наявні численні варіанти, але майже всі 
з початковим h-, яке виглядає наслідком 
пов’язання (не випадкового) з етнонімом 
гунів. Відомості Йордана стосуються всьо-
го тюркського племені, а тому, щоб мати 
певність в ототожненні угорців і мадярів, 
мусимо чекати Х ст. З-поміж назв у захід-
них мовах дфр. hongrois (з придиховим h-) 
так само пов’язує це слово з гунами [Ma-
nzelli 1993, 532], а нім. Ungarn [’uŋgarn] 
‘Угорщина’ < ‘угорці’ хоча й не має при-
диху, але вимовляється з кнаклаутом [’], 
тобто з тим же початковим звуком, що й 
теперішнє фр. le hongrois [lə ’õgrwa].

У Лаврентіївському списку 1377 р. По-
вісті врем’яних літ, який містить оповідь 
про перехід через Дніпро частини мадярів 
наприкінці ІХ ст., вони звуться yграми. 
Літописне угринъ ‘угорець’ (мн. угре), 
безперечно, походить від форми дслов.  
*Qg(ъ)rinъ, а та – від *ongur-. Зв’язок із 
назвою обських угрів, як виглядає, вста-
новлюється літописною формою угре; 
проте подробиці етимологічної кореляції 
з’ясовані не остаточно (югра ‘обські угри’, 
1096; пор. комі-зир. jögra ‘тс’ / угре ‘угор-
ці’) [Manzelli 1993, 532]. 

На відміну від прадавньої української 
назви для угорців, які є нашими сусіда-
ми вже понад 1100 років, російські слова 
венгры і Венгрия – це пізні запозичення з 
польської: Węgry ‘Угорщина’ й ‘угорці’ < 
*Qgry, що свідчить про відсутність або 
втрату відповідної давньої сторінки етніч-
ної пам’яті. В Італії етнонім з’являється 
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як прізвисько при власному імені особи у 
документі з П’ємонта 1075 р. (Guillelmus 
Unguer) – це перша ластівка цілої низки 
майбутніх італійських прізвищ: Ongaro, 
Ungaro, Ungaretti, Ongarato тощо. Напи-
саний грецькою мовою інший документ з 
Калабрії 1076 р. (Χωράφιον τοῦ Οῦγγρου 
‘таборець угорця’) засвідчує початок май-
бутнього топоніма Lungro (Козенца), в 
якому злилися означений артикль l’ і дво-
складовий візантійський варіант етноніма 
угорців Οῦγγρος [’uŋgros], пор. місцеве 
алб. Ungër (з артиклем Ungra) [Manzelli 
1993, 532].

За Карпати мадяри переселилися, праг-
нучи вивільнилися з-під панування хозарів 
і уникнути тиску печенігів (див. [КБ 1990, 
560, 563]), – Пачінакія, мад. Besenyők, 
пор. Печенюги Чг (Новгород-Сів.); непо-
далік є с. Б.УГРИНівка, КОМАРи, ЯСне, 
ВЕСЕЛе, БУДище... В Іпатському списку 
нашого літопису на подив мирний прохід 
мадярів повз Київ згадано під 898 роком 
[ПВЛ 1990, 34–37], – насправді це було у 
896 р. За рік до переселення основної маси 
мадярів до Паннонії прибув їхній авангард 
(895 р.). На час приходу в Паннонію угор-
ці являли собою конгломерат 108 кланів, 
об’єднаних у 7 племен; до них долучилися 
3 тюркських племені кабарів, повсталих 
проти хозарів. Етнонім племені, з яко-
го походили арпадиди, *megyeri (засвід-
чений у Х ст. як Μεγέρη у грецькій мові 
Костянтина Порфірогенета і ще раніше як 
m.ğ.ġ.r.yy.h в арабських джерелах), став 
назвою цілого мадярського народу. Сучас-
на форма мад. magyar, зафіксована у хро-
ніці Аноніма ([Gesta Hungarorum, 63=2] ІІ 
пол. ХІІ ст.) як moger (напр., hetumoger, де 
hetu – це сучасне мад. hét ‘7’), етимологіч-
но пов’язана, принаймні у своїй першій 
частині magy-, з етнонімом мансі, звідки 
праугорська форма *mańćV; друга частина 
-ar може бути продовженням давнього *er 
‘чоловік’, наявного також і в мад. ember 
‘людина, особа’, férfi і férj ‘чоловік, муж’
[Manzelli 1993, 533]. 

Розташувавшись у Паннонії, угорці 
упродовж 60 років тероризували захід 
Європи (включно з мусульманською Ес-
панією (NB)) своїми винищувальними на-
скоками. Хроніки свідчать про наскоки на 
Італію 899 і 947 рр., про загарбання Мора-
вії (906). Зростання могутності германців 

за саксонської династії поклало край цій 
першій фазі мадярської історії перемогою 
Оттона І у битві при Лехфельді (під Ауґ-
сбурґом) у 955 році. По завершенню пері-
оду наскоків історик Х ст. бачить швидку 
метаморфозу арпадидів у династію фео-
дального типу з перетворенням князівства 
на королівство. Таку історичну програму 
здійснив Войк, син князя Ґези і правнук Ар-
пада: він охрестився (хрещеним батьком 
був італієць) і узяв ім’я Іштван ‘Степан’ 
(угорська форма виявляє посередництво 
якоїсь західнороманської говірки щодо 
лат. Stephanus, – пор. фр. ст. Estienne, есп. 
Esteban). Король Іштван (св. Стефан Угор-
ський) був коронований на Різдво 1000 
року (рівно через 200 років після Карла 
Великого). Він християнізував угорців 
(не завжди мирно) і зруйнував племінний 
лад [Manzelli 1993, 533]. Іштван поділив 
Угорське королівство на комітати, дотепер 
звані терміном слов’янського походжен-
ня: мад. megye ‘комітат’ – з дав. пд.-слов. 
*medja > хорв. mèđa ‘межа’. Асимілю-
вавши слов’янське населення Паннонії, у 
1025 році мадяри захопили Словаччину, 
яка залишалася угорським володінням до 
1918 р., – пор. мад. tót ‘словак’ (з кельтс. 
*tautà ‘народ’), звідки поширене в Угор-
щині прізвище Tóth. Далі надійшла черга 
Славонії (1089) і через рік – Хорватії (пор. 
також поширене прізвище мад. Horváth).

В пошуках давніх родичів мадярів ко-
роль Бела IV відрядив на схід мадярського 
ченця Юліяна. Після двох його подорожей 
(1235–1236 і 1237–1238) в Угорщині по-
ширилася новина про існування на схід 
від волзької Булгарії землі Bascardia (пор. 
Башкортостан), де Юліян зустрів людей, 
що говорили схожою на мадярську мовою. 
І хоча монгольська навала стерла слід тих 
мовних родичів мадярів у далекій Magna 
Hungaria (як в Угорщині почали називати 
ті місця), сучасні башкири в цілому як на-
род якраз можуть являти собою тюркізова-
них мадярів [Manzelli, 567].

У ХІІІ ст. Угорщина прийняла чимало 
тюрків, що рятувалися від монгольської 
навали: 40 тис. сімей куманів (мад. kun 
‘куман, половець’) прилучилися до печені-
гів (мад. besenyők), вже осілих у Паннонії 
в попередні століття разом з іраномовними 
ясами (мад. jász ‘осетин’). Всі вони були 
асимільовані мадярами, проте досі існують 
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етнічні групи kun і jász, а у мадярському 
словнику залишилися лексичні запозичен-
ня з їхніх давніх мов [Manzelli 1993, 534].

Найраніші відомості про мадярську 
мову з’являються у текстах іншими мо-
вами у Х ст. Першість тут належить пер-
ському арабомовному географу Ібн Русте 
(бл. 930 р.), який цитує відомості з потім 
втраченого твору ал-Джайгані про те, що 
близько 870 року (тобто ще за часів перебу-
вання в Леведії) мадяри були керовані дво-
ма володарями, з яких номінальний звався 
k.n.d.h, а військовий – ğ.l.h. Ті самі слова 
з’являються як імена осіб Cundu і Geula у 
латинському тексті угорської хроніки Ges-
ta Hungarorum бл. 1150 р., а в сучасній ма-
дярській досі вживані як прізвище Kende 
та ім’я власне особи Gyula (хибно ототож-
нюване з лат. Iulius) або в топонімах, як-от 
Gyulafehérvár, тобто Alba Iulia в Румунії 
[Manzelli 1991]. 

2. Поряд з описом становища 870-х рр. 
у Ібн-Русте з праці ал-Джайгані основним 
джерелом з історії мадярів до початку Х ст. 
в Леведії та Етелькезі є твір Костянтина 
Багрянородного “Про управління імпері-
єю” (950–951 рр.). В ньому відображено 
чимало угорських власних назв і низку 
апелятивів. Імператор мав безпосеред-
ні відомості про угорські справи завдяки 
дружбі з князем-арпадидом, – щоправ-

да, це не заважало йому й далі називати 
угорців турками (Τοῦρκοι). Важливо, що у 
цій інформації про мадярів попереднього 
ІХ ст. віддзеркалена ще свіжа пам’ять про 
реальні історичні події та народні перека-
зи мадярів про своїх предків як складова 
етнічної самосвідомості.

Вельми повчальним є той факт, що 
НА СХІД ВІД КАРПАТ НЕ ЗНАЙДЕНО 
АРХЕОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР МАДЯРІВ 
(для пом’якшення додають: “окрім пооди-
ноких речей, аналогічних знахідкам Х ст. 
у Середньому Подунав’ї” [КБ 1990, 391]). 
Це добре нагадування фахівцям, схиль-
ним абсолютизувати авторитет археології: 
насправді така суперечність може всього 
лише означати, що або ще не все знайде-
но, або ще бракує теоретичної основи для 
атрибуції пам’яток.

(1) Що ж нам відомо про Леведію? 
“Знай, – пише імператор Костянтин своє-
му синові, – що народ турків [тобто мадя-
рів] мав давнє поселення поблизу Хозарії, 
у місцевості, званій Леведія [Λεβεδία] – 
за прізвиськом їхнього першого воєводи. 
Цей воєвода звався особовим ім’ям Леве-
дія [Λεβεδίας], а за назвою гідності звали 
його воєводою, як й інших після нього” 
[КБ 1990, 158/159]. Поселення мадярів у 
Леведії датують умовно 700–750 рр., а по-
дії за участю Леведії, Алмуца й Арпада, 

Карта 1. Історичні переміщення мадярів у Європі [Kiszely, 394].
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описувані в розділі 38 книги Костянти-
на, – останньою чвертю ІХ ст. Ім’я Леведії 
має фінно-угорське походження. Про ньо-
го самого висловлено припущення, що він 
міг народитися бл. 800 р., а на чолі союзу 
племен був у 830-х рр. [КБ 1990, 391].

Точної локалізації “землі Леведії” немає. 
Про час поселення в ній мадярів є чимало 
гіпотез. У різні часові відрізки між кінцем 
VI і кінцем ІХ ст. запропоновано таке роз-
міщення Леведії: між Доном і Кубанню 
або Волгою; між Доном і Сів. Дінцем або 
Дніпром [КБ 1990, 392]. Тривалий час, 
веде далі Костянтин, “жили вони [мадяри] 
разом з хозарами, воюючи як їхні спільни-
ки в усіх війнах... Пачинакіти ж, раніше 
звані канґар... рушили на хозарів війною, 
а після поразки були змушені залишити 
власну землю й оселитися в землі турків 
[мадярів]. ...Військо турків було розбите 
й поділилося надвоє. Одна частина пере-
селилася на схід, у землі Персії... а друга 
оселилася у західному краї разом зі своїм 
воєводою і вождем Леведією, в місцевості, 
званій Ателкузу, де тепер живе народ пачи-
накітів” [КБ 1990, 158/159–160/161]. Хаган 
запропонував Леведії тісніший союз, але 
той порадив обрати для цього воєводою 
мадярів енергійнішого проводиря – Алму-
ца або його сина Арпада. Мадяри обрали 
Арпада (бл. 890 р. [Zanichelli 1995, 135]). 
“Через певний час пачинакіти, напавши на 
турків, вигнали їх разом з архонтом Арпа-
дом. Тому турки, блукаючи в пошуках зем-
лі для поселення, прогнали людей з Вели-
кої Моравії і оселилися в їхній землі, де й 
досі живуть. До згаданого ж народу турків 
на сході, в землях Персії ці турки... й доте-
пер посилають торгівців і відвідують їх і 
часто привозять від них до себе послання 
з відповідями” [КБ 1990, 160/161–162/163]. 
І далі Костянтин перелічує річки Ателкузу 
від Варухy (Дніпра) й Куву (Бугу) до Трул-
ла (Дністра), Прута й Сірета.

(2) Ім’я Арпада (Árpád) унаочнює со-
бою угро-тюркський симбіоз, що склався 
у І тис.: мад. árpa ‘ведмідь’ < дбулг. *arpa 
(звідки чув. urpa, тат. arpo, тур. erpa), а дру-
га, що вийшла з ужитку, морфема -d мала 
значення здрібнілості (Árpád ‘ведмедик’) і 
походить з уральс. < *ntV [Manzelli 1993, 
532]. Підкоривши на новому місці сусідні 
народи, Арпад став національним героєм, 
засновником династії арпадидів, які пра-

вили Угорщиною з титулом князів, а потім 
королів до смерті Андрія ІІІ у 1301 р. [Ro-
bert 1988, 106].

3. Проте найважливіша для нашої теми 
інформація міститься у розділі 40 книги 
Костянтина. Тут наведено детальну генеа-
логію мадярських князів не тільки перших 
буремних десятиліть існування угорців у 
Паннонії (на час написання твору Костян-
тина до поразки під Лехфельдом залиша-
лося 4 роки), а й попереднього, якраз ціка-
вого для нас ІХ століття.

Завдяки двом різним групам мадяр-
ських інформаторів зафіксована Костянти-
ном у Х ст. генеалогія арпадидів виглядає 
досить повною. Справді, “судячи з відсут-
ності в наведеній далі [частині] генеалогії 
[згадки про] сина Арпада Ліундику (мад. 
Levente), відомості про війну 894 р. і дані 
про перелічених потім осіб записані від 
різних інформаторів” [КБ 1990, 398]. На-
прикінці розділу 40 “Про роди каварів і 
турків”, зокрема, сказано: “Слід знати, 
що Арпад, великий архонт Туркії, поро-
див чотирьох синів: першим Таркацуса, 
другим Єлеха, третім Ютоцаса, четвертим 
Залтаса. ...Перший син Арпада, Таркацус, 
породив сина Тевеліса, другий син Єлех... 
Езелеха, третій син Ютоцас – Фалициса, 
теперішнього архонта, а четвертий Зал-
тас – Таксиса. ...Сини Арпада померли, а 
онуки Фаліс, Тасис і їхній брат у других 
Таксис живі. ...Помер і Тевеліс, а син його 
Термацус – друг [Візантії], нещодавно  
(бл. 548 р. [КБ 1990, 398]) приходив ра-
зом з Вулцусом, третім архонтом і кархою 
Туркії. Слід знати, що Вулцус-карха – син 
Калі-кархи і що ім’я Калі є ім’я власне, а 
карха – посада, як і гила, який вище за кар-
ху” [КБ 1990, 167]. У візантійському ори-
гіналі цим іменам відповідають написан-
ня: Λιούντικα; Ἀρπαδής, Ταρκατζοῦς, 
Ἰέλεχ, Ἰουτοτζᾶς, Ζαλτᾶς; Τεβέλης, 
Ἐζέλεχ, Φαλίτζι[ς], Ταξίς, Φαλῆς, 
Τασῆς, Τερµατζοῦς, Βουλτζοῦς, Καλῆ; 
καρχᾶς, γυλᾶς [КБ 1990, 166].

(3) За рік до переселення в Паннонію 
мадярські проводирі Арпад і Курсан отри-
мали дарунки від візантійського імператора 
разом з пропозицією напасти на болгарів. 
Воєводою для цього рейду був призначений 
син Арпада Ліундика (мад. Levente). 

Накопичений за століття коментар 
до імен князів спирається на вичерпні  
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відомості про згадки про них у джерелах (у 
тому числі й у формі топонімів) та на ети-
мології цих імен, опрацьовані угорськими 
мовознавцями [Kristó 1973–1974, 42–51]. 
Лінгвістичний аналіз праць етимологів на 
цю тему належить Л. Ліґеті [Ligeti]. 

(4) “Ім’я Таркацуса (мад. Tarkacsu) зга-
дане тільки тут [у книзі Костянтина]. Від 
тюрк. ‘виникати, походити’. Відображене 
у восьми топонімах Королівства Угорщи-
ни” [КБ 1990, 398, звідси ж і наведені далі 
дані про інші 11 імен]; кількість згадок 
кожного дослідженого імені у документах, 
антропонімії і топонімії Королівства Угор-
щини подана нами у фігурних дужках {}.

(5) Ім’я Єлеха є грецизованою формою 
мад. Üllő, яке ідентифікують зі згаданим у 
творі Аноніма “дядьком” Арпада – бать-
ком двох ватажків мадярів, які прийшли до 
Середнього Подунав’я; від тюрк. ‘князь’ 
{2 згадки в документах, 16 топонімів}.

(6) Ім’я Ютоцас, мад. Jutas (Jutosa), 
згадане тільки тут, походить з тюркського 
‘ласун’ {2 відповідники в документах; 5 
топонімів}.

(7) Ім’я Залтас, мад. Zoltan (Zulta), фі-
гурує також і в історичних творах Королів-
ства Угорщини як син Арпада. Слово по-
ходить з арабського терміна на позначення 
сану (‘султан’), потрапило до мадярів че-
рез посередництво тюрків {1 згадка в до-
кументах; 2 топоніми}.

(8) Ім’я Тевеліс, мад. Tevel згадане тіль-
ки тут. Від дієслова мад. ‘устромляти’ або 
від ар. ‘верблюд’ {7 топонімів}. 

(9) Ім’я Езелех, мад. Ezelő, згадане 
тільки тут, утворене від мадярського сло-
ва уральського походження ‘куштувати’, 
тобто ‘ласун’ {NB: у документах і топо-
німії відсутнє}.

(10) Ім’я Фаліцис, Фаліс, мад. Falic-
si (Fajsz), виводять з мадярського слова 
уральського походження ‘зажерливий’ {8 
топонімів}. “Як про ‘архонта’ мадярів на 
час написання трактату про нього сказано 
лише тут. Час правління (імовірно): 943 – 
бл. 955 р.” [КБ 1990, 398].

(11) Ім’я Таксис, мад. Taksony, від 
тюрк. ‘ситий’ {5 топонімів}. “Ліутпранд 
у написаному після 958 року творі “Анта-
подосис” згадує його, називаючи ‘королем 
мадярів’, при описі наскоку його загону на 
Італію бл. 947 р.”. У пам’ятках Королівства 

Угорщини він також фігурує як син Золти; 
був володарем мадярів, засновником коро-
лівської династії (бл. 955 – бл. 970 рр.) [КБ 
1990, 398].

(12) Ім’я Тасис, мад. Tas, навряд чи 
ідентичне імені одного з персонажів тво-
ру Аноніма з таким же ім’ям (Tosu), який 
згаданий там як один з проводирів мадя-
рів, що прийшли у Середнє Подунав’я. Від 
тюрк. ‘камінь’ або ‘ситий’ {2 антропоніми; 
8 топонімів}.

(13) Ім’я Термацус, мад. Termacsu (To-
rmas), пов’язують з тюрк. ‘походити’ або 
‘підноситися’ {55 топонімів}. Існує зве-
дення відомостей про його візит до Візан-
тії [Györffy]. 

(14) Ім’я Вулцус – це грецизована форма 
мад. Bulcsu, ст. Bulsuu, якого Анонім харак-
теризував як ‘кривавого мужа’; етимологія 
непевна (це ім’я є також у складі антропо-
німа Verbulcsu ‘Кривавий Булчу’) {2 антро-
поніми; 23 топоніми}. Під цим же ім’ям ві-
домий ‘король Булчу’ в західних джерелах 
(при описі подій 955 року). “Відомості про 
те, що Булчу був кархою і третім архонтом, є 
лише у цьому повідомленні” [КБ 1990, 398].

(15) Ім’я Калі, мад. Kal, у письмових 
джерелах відсутнє {1 антропонім; 16 то-
понімів}. Походить від дієслова тюрк. ‘за-
лишатися’.

(16) У цьому списку немає імені ще 
одного сина Арпада, Ґези, який став угор-
ським князем саме в рік початку Костянти-
ном праці над трактатом (950–997). Це за 
його правління угорці зазнали поразки від 
Оттона І під Лехфельдом (955). Після уго-
ди з Оттоном 973 року Ґеза погодився на 
прихід до Угорщини християнських місій. 
Він прийняв християнство разом зі своїм 
сином Войком (майбутній св. Іштван). В 
Угорщині були тоді засновані церкви й мо-
настирі (зокрема, монастир Pannonhalma) 
[Robert 1988, 725].

4. Тепер час розглянути український 
топонімічний матеріал до теми. Після на-
громадження певної кількості прямих спо-
стережень до околиць назв з виразно ма-
дярськими топоосновами було застосова-
но нові результативні засоби дослідження 
топонімії – метод топонімічного контексту 
у сполученні з парадигматичним мето-
дом. Завдякі відомій особливості топонімії 
слов’янських земель – їхній повторюва-
ності і циклічності – ці два методи дають 
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змогу проникати у міжтопонімні семан-
тичні зв’язки і до певної межі обґрунтову-
вати реконструкцію можливих попередніх 
форм окремих назв (конкретне застосуван-
ня методів див., напр., у [Тищенко 2006]).

(До 1) В літературі не раз трапляли-
ся спроби пов’язати з Леведією топоніми 
Лебедянь, Либідь, Лебедин та інші. Але 
фронтального дослідження досі прове-
дено не було. На карті 2 наведена спроба 
картографування всіх назв від топооснови  
Лебед-, знайдених у довідниках і регіо-
нальних атласах. При цьому стає очевид-
ною їхня більша загущеність на землях 
між Доном і Галичиною. Про те, що за-
хідною околицею Леведії була саме Гали-
чина, де мадярів уже сприймали як етнос 
угрів, може свідчити смуга назв від осно-
ви Угрин-, що простяглася від Дністра до 
верхів’їв Зах. Бугу і Прип’яті (див. карту 
2), – проте ця група назв може бути пов’я-
зана і з закарпатською Угорщиною. Око-
лиці кожної такої назви мають безперечні 
інші докази присутності мадярів, а саме: 
с. Угринів Тр (БЕРЕЖани): КОМАРівка, 
РАЙ, ВЕРБка, ШКІНДИРівка, БАРАНівка^ 
ЯСне; Угринів ІФ (ІФ): УГОРники, БЕРЕ-
Зівка, СЛОБІДка, БРАТківці...; Угринь Тр 
(Чортків): УЛАШківці, ШМАНЬківці 2 < 
ősvény ‘стежка’, ГРИНЬківці, ПАЛАШів-
ка, ВЕРЕСневе; Угри Лв (Городок): КО-
МАРне, БЕРЕЗів^ ЯСенів^ ТУЛИголове... 

Подекуди на півночі назви від основи 
Лебед- сягають верхів’їв В’ятки, але вони 
відсутні, наприклад, у Володимирській і 
Калузькій областях. Щоразу навколо та-
ких назв також збереглися свої “групи 
підтримки” на зразок ЛЕБЕДИНец (Новг. 
обл.): МАКАРово, ст. БЕРЕЗайка; ЛЕБЕД-
ка (Моск. обл.): МАКАРово, ПодБЕРЕЗье, 
ХЛЕПень, СЕРЕДа, ЛЕБЕДево тощо.

(До 2) З ім’ям Арпада можна асоціювати 
назву Арабатська стрілка у Криму навпро-
ти с. ЯСТРУБки, Медведівка (під Джанко-
єм!), ЛЕБЕДівка, ТАСунове, УВАРове... 
Вона може стосуватися часу перебування 
мадярів в Етелькозі (пор. біля Дністерсько-
го лиману с. ЛЕБЕДівка, СЕРГіївка). 

Не виключено, що мінімально присто-
сована форма Аркадівка Хк (Шевченкове) 
мала в минулому форму *Арпадівка, адже 
навколо чимало мадяризмів у топоосновах: 
РАЇвка, ОГУРцівка, ЧИЗвик 2, СЕРГіївка, 
Тетянівка < tanya ‘хутір’... 

Такого ж походження можуть бути й 
кілька однокореневих назв Аркадіївка 
Хк (Сахновщина)^ Каганець (!), Огіївка,  
ЛЕБЕДівка, ЛУКАШівка...; 

Аркадіївка Хс (Генічеськ): ЩОРСівка 
< sаrc ‘данина, контрибуція’, СЕРГіївка, 
ЧОНГар, пор. csónаk ‘човен’…; 

Аркадіївка Кв (Яготин): ЛЕБЕДівка, 
СВОБОДа, СЕРЕДівка, РАЙківщина, СУ-
ЛИМівка, УРСалівка, ГОРБАЧівка...; 

Аркадіївці Хм (Хм): РАЙківці, КАРПів-
ці, ГРИНівці, ТЕРЕШівка, ЧЕРЕПівка 2 < 
cserép ‘череп’яний посуд’...

(До 3) Ім’я Ліундики (Levente) може 
зберігатися в основі назви Левондівка См 
(Ромни): ЗАЛАТиха < Zoltan, ОВЛАШі < 
пор. мад. oláh ‘волох’, olasz ‘італієць’, ЧИ-
Жикове, ЛУКАШеве, АНДРІЯШівка, Вед-
меже (чи не переклад імені Árpád?), ЗЕЛЕ-
Нівщина (*Зелек?), ЯРОШівка < járás ‘ра-
йон, округ’, járási ‘районний, окружний’, 
ВЕСЕЛий Степ < vész ‘епідемія’, vészely 
‘небезпека’, vészelyes ‘небезпечний’ (з 
очевидністю, тлумачення з мадярської реа-
лістичніше).

Так само в околицях с. Левентова Тр 
(Монастириська): КОРОПець, БАРВІНКо-
ве < bérmunka ‘батрацька робота’, КОМА-
Рівка...; 

Левантівка Од (Красні Окни): БУДАїв-
ці, САГАЙДак < szigét (?), ОЛЕНОкариць-
ке < алан, ВЕСЕЛий Кут...; 

Левенцівка Пл (Чутове): ЗЕЛЕНКівка < 
Зелек-, МАЙОРівка < magyar-, БЕРЕЗове 
< béres ‘батрак’^ ВОЄВОДське, ЩОРСів-
ка < sarc ‘данина, контрибуція’…; 

Левенцівка Пл (Решетилівка): БЕРЕЗ-
няки, ХАРЧенки, ПустоВАРи – пор. Пус-
тоГОРОД См; ВАРвянське, ХОР.УЖі...; 
ЛЕВЕНЦівка Дп (Новомосковськ)^ ЗЕЛЕ-
Не, ВЕСЕЛе...

М. Бучацький люб’язно повідомив про 
існування району Львова – Левандівка. У 
двох сусідніх адміністративних районах Лв 
(Пустомити) є с. СЕРДиця, МИКЛАШів, 
ЯСТРУБків, ПідБЕРЕЗці, БЕРЕЗівка, БЕ-
РЕГи, МИЛОШевичі, БУДЬків, ЧИЖків, 
ЧИШки, БЕРЕЖани; Лв (Жовква): МА-
ГЕРів, ДОРОШів 2, ВЕРИНИ < *ве̃грини, 
ГАЛАСи < halász ‘рибалка’, БЕРЕЗина 2, 
ГРИНчуки, БЕСІДи < beszéd ‘розмова’, 
МОКРотин, КОПАНка, ШАБЕЛЬня...

Поцікавившись ситуацією далі на за-
хід, ми виявили, що у Польщі існує тільки 
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дві назви від цієї топооснови – район Вар-
шави Lewandów – поруч з BRZEZiny (!) i 
Lewandowszczyzna під Любліном – біля с. 
SOŁTysy, MAJORat…

(До 3-а) Ім’я Курсана може зберігатися 
у назвах с. Кирсанове Хк (Хк): ГОРБані, 
ВЕСЕЛе^ ЗЕЛЕНе, РАЙ.ОЛЕНівка < raj 
‘загін’ + алан; КОРОПи, ЯРОШі, БУДи^ 
БІДРЯГи < пор. топонім мад. Bodrog; БО-
БРівка < *bodrog, БЕРЕЗівка...; 

також с. Кирсанівка Км (Нижньогор-
ський): ЯСТРУБки, КУНцеве, УВАРівка < 
*угор-... 

(До 4) Ім’я Таркацуса (Tarkacsu) може 
лежати в основі таких назв, як Тартаків 
Лв (Сокаль): УГнів, БЕРЕЖне, КОМАРів, 
БИНДЮЛа, ВЕРБове, РОМАШ, ЦЯБРів-
ка, ЯСна Поляна, ЯСенівка, ХОДОРівка...;

Тартачок Жт (Червоноармійськ=Пу-
лини): УЛАШанівка, БУДище, УЖівка, 
БЕРЕЗова Гать^ ВЕСЕЛе^ КУРне...;

Тарган Кв (Володарка): БЕРЕЗна, БІЛі-
ївка, Городище-ПУСТО.ВАР.івське (NB), 
ОЖЕГівка, ТАДіївка...;

Тараща Кв (рц): БЕРЕЗянка 3, БУДА, 
УЛАШівка, ВЕСЕЛий Кут...;

Тараща Чк (Корсунь-Ш.): ЧЕРЕПин^ 
КАРАШина < Karacsony ‘Різдво’, ШЕН-
ДЕРівка, ПЕТРУШи, ДАЦЬки < Tas ‘ім’я 
Тасис’ (12), ВИ̃ГРаїв, КОМАРівка, БЕР.
ЛЮТине < bér ‘плата’ + ludas ‘винний’...

(До 5) Саме через грецизовану форму 
мадярського імені Üllő – гр. Ἰέλεχ, укр. 
Єлех – і тільки завдяки їй – вдалося по-
мітити звукову близькість з топоосновою 
єдиної в Україні назви Єлиховичі Лв (Зо-
лочів): КОРОПець, Коропчик < мад. korp 
‘репарації’, РозВАРяни, Опаки < apóka ‘ді-
дусь’, ТУРКотин, ЧИЖів < csizma ‘швець’, 
ЯСенівка, ЯСенівці < jasz ‘яс, осетин’... 

Не можна проминути й назви Єлецький 
монастир у Чернігові < Єлех (?). Назва по-
сади угорського карха упізнавана непода-
лік в ойконімі КАРХівка, далі йдуть РО-
Їще, пошт. ст. РАЇще, СЕРЕДинка < sereg 
‘військо’, БЕРЕЗівка, ОЛИШівка, ЛУКА-
Шівка, ПЕТРУШин...

Згадавши, що в Росії м. Єлець лежить 
на Дону під ЛЕБЕДянню (NB), відомою 
своїми говірковими фонетичними відмін-
ностями, не можна було знехтувати й тим 
слідом. Як виявилося, околиці м. Єлець 
справді рясніють мадяризмами в топоосно-
вах місцевих назв: ЛЕБЕДево, БЕРЕЗовка, 

ПАЖЕНЬ (пор. мад. Pozsony ‘Братисла-
ва’), МАКАРовка, КОМБАРовка, Арга-
мач-ПАЛЬНА, БАРАНовка, ЧАПЛыгино < 
csépel ‘молотити’, МАТЮШкино, СЕРГи-
евка, АРКАТово, ЛУКОШкино [ЛО 2001, 
16–17]. Далі в бік Лебедяні – БЕРЕЗовка, 
СкороВАРово 2, ВАРково, ПАЛЬНА-Ми-
хайловка, СЕРГиевское, СЛОБОДка, ЧА-
ПЛино, ЧЕЛИЩев ХУТОР, ПереХВАЛЬ – 
пор. ім’я Фаліс (10); ЗОЛОТуха ~ Золтан; 
МОКРое (степове село навіть без річки)... 
[ЛО 2001, 11–12]. 

До цієї основи з очевидністю відно-
ситься й назва с. Єлохово під Рибінськом: 
неподалік Лєбяж’є, Огарково. 

(До 6) Імовірно, ім’я Ютоша (Jutas) 
може лежати в основі топонімів Утішне 
2 Мк (Казанка): ВЕСЕЛий Кут, ВЕСЕЛа 
Балка, ВЕСЕЛий Гай, ВЕСЕЛівка, СЕР-
Гіївка 2, КОПАНки, ВЕРБове, СЛОБІДка, 
ВИСунь 2 < víz ‘вода’, ЧАБАНка...;

Утішків Лв (Буськ): ТЕРЕБежі, ВЕРБ-
ляни, ТУР’я, БАЧка, БУДИ.ГОЛОШ < 
halász ‘рибалка’...

(До 7) Ім’я Золтана, очевидно, збере-
глося у назвах двох сіл під Києвом – Ве-
лика і Мала Солтанівка Кв (Васильків)^ 
ХЛЕПЧА < kelepce ‘пастка, западня’, пор. 
неподалік Западинка (і укр. халепа), БЕРЕ-
Зенщина < béres ‘батрак’, БОБРиця < збе-
режене в топонімії мад. *boDrog ‘батрак?’, 
КОЖУХівка < község ‘село’, Б.АГРИН < 
*по- + угрин (?), РÓСлавичі < rosz ‘пога-
ний, лихий’, ПОЛОГи < Palagy ‘Пелагій’ 
[Тищенко 2007], ЯЦЬки < jász ‘яс, осе-
тин’... 

Навряд чи грецизована форма цього 
імені (Ζαλτᾶς) криється у назві с. Солти-
си Лв (Мостиська): ЗОЛОТковичі, МОЧЕ-
Ради (!) < magyar, МОКРяни^ ШИШОРо-
вичі, ЧИЖевичі, КОРЧУНок < Karacsony 
‘Різдво’, ДОБОЩівка, СЛАБАШ, ХЛИПлі 
< kelep-... Виразну мадярську присутність 
у навколишній топонімії можна пояснити, 
пов’язавши назву Солтиси, напр., з ім’ям 
історичної області Угорщини Solt [Kiszely 
1979, 420]. Звичайно, не можна виключа-
ти й імовірності наближення давнішого 
ойконіма до назви посади солтис XVI ст. 
‘службовець міського суду’.

(До 8) Ім’я Тевеліс (Tevel) упізнаване у 
назвах кількох сіл – Чевель Вл (Ст. Вижів-
ка): МОКРе, КОМАРове < лат. camara ‘ко-
мора, кімната’, пор. [Gesta 2005, 120]...; 
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Чевельча Пл (Оржиця): РАЙозеро, ГРИ-
Цунівка, ЗОЛОТухи, ХОР.Ужівка, САБА-
ДАШів... < szabadas ‘вільний, свобідний’...; 

Цевеличі Вл (Локачі): СЕМЕРИНське 
< Szemerenyi, ЯСинівка, ОЗЮТичі < özön 
‘потік’ (?), БЕРМЕШів, ЛОКАЧІ – пор. le-
kiesinyel ‘применшувати’... 

(До 9) Великою знахідкою стало ви-
явлення імовірного сліду в ойконімії 
України імені князя Езелеха, як згадано, 
відомого лише з трактату Костянтина 
і відсутнього в документах і топонімії 
Королівства Угорщини. Цим унікальним 
ойконімом стала назва с. Зелеківка Лг 
(Біловодськ)^ БАРАНниківка 2 < bereny 
‘берендеї’, РОЗдолля, КОПАНі < kopo-
nya ‘череп’... Пор. також назву с. Озліїв 
Рв (Млинів) < Ezelő ‘ім’я Езелех’^ УЖи-
нець, ПереКАЛІв, ВЕРБень, ТЕРЕШів, 
БЕРЕГи...

Існує ще низка ойконімів і гідронімів 
з основами Зеленк- і Зелен-, принаймні 
частина з яких може бути наслідком піз-
нішої народно-етимологічної деформації 
вихідного *Зелек-. 

(До 10) Ім’я Falicsi, Fajsz можна впізна-
ти у назвах с. Фалемичі Вл (Володимир-
В.): БЕРЕЗовичі, БЕГЕТа < beget ‘мекати’, 
ВЕРБа, ГЕВин < gebe ‘шкапа’, ТУР’ївка...; 
Фаївка Чг (Новгород-С.)^ БУГРИНівка, БЕ-
РЕЗівка, БИРине < birka ‘вівця’, СЛОБІДка, 
БУДА-, Красний ХУТІР, БУЧки, ЯСна По-
ляна, ВЕСЕЛе, БУДище, ПУШКарі < puska 
‘гвинтівка’ (?), КОМАНЬ, АРАПовичі, ЧУ-
ЛАТів < csülök ‘копито’, УШівка, ПЕЧЕ-
НЮги < besenjö, КОМАРин, ЯСне, ЛЕБЕДі 
(є тільки на карті), КАРАБАНове < csere, 
csereben ‘обмін, в обмін’, ШЕПТаки < seb, 
sebet ‘рана, рану’...; Файгород Вн (Крижо-
піль): Вербка 2, АНДРІЯШівка, КУНичі, 
ШАРАПАНівка, УГли...; Фальків Чв (Ви-
жниця)^ ЛЕКЕЧі < likicsinyel ‘применши-
ти’, БАНилів^ БЕРЕЖниця, БЕРЕЖонка < 
berés ‘батрак’, ВИЖенка < víz ‘вода’, СЛО-
БОДА-БАНилів...; Хвальків Пл (ШИШАКи 
< sisek ‘шолом’)^ ЯРЕШки < járás ‘район, 
округ’, РАЇвка < raj ‘загін’, БІЛАШі, СУЛИ-
Ми, СУЛИМівщина, САГАЙДак < szegéd 
‘помічник’ ЦЬОВи < csöves ‘трубчастий’...

(До 11–12) Імена Таксис, Тасис (Taksony, 
Tas) можуть лежати в основі назв р. Грунь-
Ташань < (у)грунь + Taksony = Ташанська 
Грунь [СГУ, 738] у с. БІРКи Пл (Зіньків): 

БУДки 2, СУЛИМи, ШЕНГАРіївка < San-
dor, ВЕСЕЛе, ЯСенове, МАТЯШі...;

Ташань Кв (Переяслав-Хм.)^ ПОЛО-
Жаї, КОМАРівка, ВЕСЕЛе, ХАРківці, АН-
ДРУШі, ЦИБЛі < csepél ‘молотити’...;

Ташине Мк (БЕРЕЗанка): МАТЯСове...
(До 12) Від імені Тасиса (мад. Tas) може 

походити основа назв Тасуїв Чг (Бахмач)^ 
КАРПенкове, БАТУРин, ЗЕЛЕНівка, ТЕ-
РЕШиха...; 

Тасунове Км (Леніне): ДОРОШенкове, 
УВАРове, ВОЙКове, БАГЕРове...; 

Таценки Кв (Обухів)^ ЛЕНди, МАТЯ-
Шівка, МАКАРівка, ХАЛЕП’я < kelepce… 

 (До 13) Унікальною в Україні є назва 
Термахівка Кв (Іванків): ВАРівськ, МО-
КРа Корма, МАКАРівка 2, КАРПилівка, 
РОЗтісне < rosz ‘поганий’... Як і в попере-
дніх тополандшафтах, таке районне сусід-
ство з іншими мадярськими топоосновами 
дає підстави пов’язати топонім Термахівка 
з ім’ям Termacsu.

(До 14) Ім’я Вулцус (Bulcsu, ст. Bul-
suu) може зберігатися в назвах с. Булуки 
Пл (Миргород)^ ВЕРевич, СЕМЕРЕНки 
< Szemerenyi ‘відоме угорське прізвище’, 
МИЛАШенкове, МОКРіївка, БУДАківка, 
ОБУХівка, ШАРКівщина...;

Булацелове Мк (Арбузинка): АРКАДі-
ївка, ВОЄВОДське...; 

Булацелівка Хк (Первомайський)^ ЗЕ-
ЛЕНівка^ БІЛЯївка, КАРАЧЕНці, Пере-
РІЗнівка < réz ‘мідь’.

У зв’язку зі згаданим ім’ям Verbulcsu 
‘Кривавий Булчу’ і з огляду на навколишні 
мадяризми не можна виключати пов’яза-
ності з ним назв с. Верболози Вн (Козя-
тин)^ ВЕРНигородок < veron(tas) ‘пролит-
тя крові’, ГЛУХівці, Медведівка, КУМА-
Нівка, САМгородок < szamos ‘численний’ 
(людний);

Верблюжка Кг (Новгородківка): БІЛО-
піль, Вел. ЧЕЧЕЛівка < csekély ‘малий’, 
БЕРЕЖинка^ ВЕСЕЛе^ ЛЕБЕДівка (!);

Вергулівка Лг (Перевальськ): КАРПати, 
ВЕСЕЛ.ОГОРівка, ФАЩівка < ім’я Fajsz 
(див. 10).

(До 15) Ім’я Калі (Kal) може зберігати-
ся в основі топонімів с. Каллів Зк (Хуст) в 
оточенні виразно мадярського топоніміч-
ного фракталу: БЕРЕЗове, ҐОНЦОШ, МО-
ДЬОРОШ < mágyaros ‘властивий угорцям’, 
РАКОШ, РОКОСів < rak ‘класти, ставити’, 
КУТлаш < kút ‘колодязь’; КАРПОВТЛАШ 
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< kárpótlás ‘відшкодування збитків, ком-
пенсація’; 

також Калуш ІФ (рц): СЛОБІДка, БОД-
НАРів, КОПАНки, БЕРЕЖниця, СЕРЕД-
ня, СЕРЕДній УГРИНів (NB), Ст. УГРИ-
Нів, ТОМАШівці...;

Перекалі Рв (Млинів): СЛОБОДа, БЕ-
РЕГи, ПереВЕРЕДів, ВЕРБень, ТЕРЕШів, 
ОЗЛІїв, УЖинець, ВИЧАВки...;

Перекалки Лв (Кам’янка-Б.): ТАРТАК, 
ЛАНи, БАНЮНин, БАТЯТичі, ВЕ̃РЕНи, ЦЕ-
ПЕРів, ТАДАНі, МАЗАРня-КОРавська...;

Перекалля Рв (Зарічне): НЕНЬковичі^ 
КОМОРи, СЕНЧиці, ВИЧівка...

(До 16) Свого часу чи не першим по-
штовхом до глибших студій мадярських 
назв стало виявлення цілком упізнаваного 
імені сина Арпада – угорського князя Ґези 
у назві Гезівка См (Білопілля). Причому 
з часом сумніви щораз меншали: сусіднє 
село (^) зветься Сергіївка (як було окремо 
простежено, всі без винятку топооснови 
Серг-, вживані в Україні в численних то-
понімах, існують у контекстах з іншими 
мадярськими топосновами і тому можуть 
походити від мад. sereg ‘військо’, пор. укр. 

шерег ‘шеренґа’). Районне сусідство вклю-
чає також назви ГАЙДУКове < hajdu ‘ет-
нічна група угорців; гайдук; розбійник’^ 
КОМАРницьке < kamara ‘палата’, пор. укр. 
комора; БУДки – пор. Buda, ЯСТРУБине 
< jasz ‘ясин, осетин’ + tereр ‘місцевість, 
поле’... Хоча Ґеза був князем у 972–997 рр. 
уже в закарпатській Угорщині, але ж відо-
мо, що мадяри довго підтримували сто-
сунки “з родичами на сході”.

Це ж саме ім’я може міститися й у назві 
Гізівщина Жт (Любар): ГРИНівці, ВЕСЕЛ-
ка, БЕРЕЗівка, БРАТалів 3, ГОРОПаї...

5. Викладене цілком виразно окрес-
лює перші контури мадярського фрак-
талу ойконімії України. Хронологічно 
найпізніший з-поміж уже досліджених її 
пластів – мадярський пласт містить кон-
кретні типи назв, виявлені також і в по-
передніх фракталах, а саме: етнофорний, 
політофорний, ойкофорний, топофорний. 
Досліджений матеріал не суперечить да-
ним суміжних наук, він вигідно доповнює 
знання про цілу історичну епоху співіс-
нування предків наших двох народів у 
Наддніпрянщині.
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ЦЬОГО року під егідою 
Інституту історії Укра-

їни Національної академії 
України вийшов у світ збір-
ник наукових праць “Про-
блеми балканістики, сходо-
знавства та міжнародних 
відносин”, присвячений 
пам’яті визначного україн-
ського вченого, доктора іс-
торичних наук, професора, 
лауреата премії Академії 
наук України імені Д.З. Ма-
нуїльського Станіслава 
Максимовича Пархомчука 
(1925–1975)1.

Професор С.М. Пархом-
чук пішов із життя дуже рано 
(йому не виповнилося і п’ятдесяти років, коли 
він трагічно загинув), у розквіті творчих сил 
і можливостей, але, попри це, він встиг зали-
шити помітний і яскравий слід у вітчизняній 
історичній і політологічній науці. Він зали-
шиться у пам’яті наукової спільноти України 
як видатний дослідник, історик-міжнародник 
широкого профілю, талановитий організатор 
науки, педагог і дипломат.

Творча спадщина С.М. Пархомчука на-
лічує близько 100 наукових праць, включа-
ючи три індивідуальні монографії, розділи у 
колективних монографіях та навчальних по-
сібниках, брошури, численні наукові статті і 
повідомлення2. Він належав до славної когор-
ти вітчизняних вчених-балканістів і справед-
ливо вважався провідним фахівцем в Україні 
у галузі новітньої історії Румунії. Достатньо 
сказати, що і кандидатська, і докторська дис-
ертації С.М. Пархомчука були присвячені ак-
туальним проблемам розвитку цієї країни у 
період після Другої світової війни.

Перу С.М. Пархомчука належить також 
ряд глибоких досліджень із питань історії та 

сучасного стану міжнарод-
них відносин, зокрема націо-
нально-визвольного руху в 
країнах Азії і Африки.

Безперечно, однією з 
головних заслуг С.М. Пар-
хомчука перед вітчизняною 
наукою слід вважати його 
величезний внесок у відро-
дження української орієн-
талістики. У 1970 році він 
очолив новостворений від-
діл історії країн зарубіжно-
го Сходу в Інституті історії 
України АН УРСР. Не буде 
перебільшенням сказати, 
що саме з цього підрозді-
лу академічного інституту 

розпочався поступовий процес відновлення 
і подальшого розвитку вітчизняного сходо-
знавства майже через 40 років після знищен-
ня сталінським режимом всесвітньо відомої 
української школи орієнталістики.

Саме на посаді завідувача згаданого 
відділу повною мірою розкрився талант 
С.М. Пархомчука і як дослідника, і як ор-
ганізатора науки, і як тонкого психолога. У 
дуже стислі строки йому вдалося створити 
творчий, “боєздатний” колектив, здатний 
виконувати досить складні наукові завдан-
ня. Про результативність, високу віддачу 
відділу свідчило те, що протягом 1972–
1977 рр., тобто у період керування підроз-
ділом С.М. Пархомчуком і в перші роки 
після його смерті, силами його співробітни-
ків було підготовлено та опубліковано вісім 
індивідуальних і колективних монографій, 
три збірники наукових праць і значну кіль-
кість наукових статей3. Слід відзначити, що 
переважна більшість цих праць була в той 
період позитивно оцінена науковою гро-
мадськістю.

ÐÅÖÅÍÇ²¯

ГІДНА ДАНИНА ПАМ’ЯТІ ВИЗНАЧНОГО 
ВЧЕНОГО-СХОДОЗНАВЦЯ

В.І. Нагайчук. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин:  
Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Стані-
слава Максимовича / Відповідальний редактор – академік НАН України В.А. Смолій. – 
Київ: Інститут історії України НАН України, 2007, 328 с.
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На таку ж високу оцінку заслуговує, на мій 
погляд, і згаданий збірник “Проблеми балка-
ністики, сходознавства та міжнародних від-
носин”. Видання відкривається теплими, не-
формальними спогадами про Станіслава Мак-
симовича Пархомчука його колег та друзів. 
Зокрема, у статті відомого 
українського вченого-тюрко-
лога І.Ф. Чернікова доклад-
но висвітлюється життєвий 
і творчий шлях С.М. Пар-
хомчука, оцінюються його 
наукові здобутки, наводяться 
цікаві факти з його біографії, 
розкриваються його непере-
січні професійні і людські 
якості4.

Зі свого боку, хотів би, 
перш ніж перейти до об-
говорення самого збірника, 
поділитися деякими осо-
бистими спогадами про цю 
надзвичайну людину, з якою 
мені пощастило декілька 
років працювати разом і яку я маю честь на-
зивати своїм першим Учителем у науці.

Професор С.М. Пархомчук був, безпере-
чно, масштабною, багатогранною особистіс-
тю, в якій щасливо поєднувалися аналітичний 
розум першокласного дослідника і організа-
торський талант, інтелігентність і твердість у 
відстоюванні своїх переконань, ерудованість 
і широта поглядів, розважливість і цілеспря-
мованість. Станіслав Максимович випромі-
нював спокійну внутрішню силу, надійність і 
впевненість у своїх силах. Якщо до цього до-
дати такі його риси характеру, як доброзичли-
вість, оптимізм і почуття гумору, то стає зро-
зумілим, чому колеги так тягнулися до нього 
і сприймали його як природженого лідера. 
С.М. Пархомчук ніколи не підвищував голос 
на своїх підлеглих, оскільки в цьому не було 
потреби – його авторитет був незаперечним, 
і у відділі вважалося моветоном не виконати 
доручення Станіслава Максимовича.

Як цілком справедливо зауважує у своїх 
спогадах І.Ф. Черніков, саме завдяки особис-
тості С.М. Пархомчука в очолюваному ним 
відділі завжди панувала “спокійна, ділова 
обстановка, атмосфера високої вимогливості 
і водночас доброзичливості та взаємної пова-
ги”, яка “благотворно впливала не тільки на 
результативність науково-дослідної роботи, 
а й на самопочуття колег-співробітників”5. 

Хотів би також відзначити такі дорого-
цінні якості С.М. Пархомчука, як демокра-
тичність у спілкуванні з колегами, повна 
відсутність у нього пихатості, зверхності 
стосовно підлеглих або нижчих за званнями 
і посадами. Він завжди був готовий вникати 

у проблеми своїх співробіт-
ників, особливо молодих, 
і допомагати їм і словом, і 
ділом.

У повній мірі це відчув на 
собі і автор цих рядків, коли 
у далекому 1972 році ще зо-
всім молодим чоловіком по-
вернувся на Батьківщину з 
Єгипту, де прослужив три 
роки військовим переклада-
чем. За плечима у мене був 
певний життєвий і навіть 
бойовий досвід, практичне 
знання Єгипту, вільне воло-
діння англійською і фран-
цузькою мовами, а також 
знайомство з арабською роз-

мовною. При цьому я відчував сильне бажан-
ня зайнятися науково-дослідною роботою, 
присвятивши її, зрозуміло, вивченню Єгипту 
і близькосхідного регіону. Саме це бажання 
і привело мене до Інституту історії. Завдяки 
С.М. Пархомчуку, який повірив у мене, я був 
зарахований на посаду молодшого наукового 
співробітника в очолюваному ним відділі.

Мушу визнати, що перші мої кроки на нау-
ковій ниві були нелегкими: давалися взнаки і 
відсутність базової, історичної освіти, і брак 
досвіду наукової роботи. І тут неоціненну до-
помогу надав мені Станіслав Максимович, 
який і наставляв мене, і спрямовував мої зу-
силля у потрібне русло. Саме за його порадою 
своє наукове “входження” в єгипетську про-
блематику я розпочав з написання статті “По-
революційний Єгипет у радянській історіо-
графії (1952–1972 рр.)”. Саме після ґрунтовних 
консультацій зі Станіславом Максимовичем я 
згодом визначився і з темою своєї майбутньої 
кандидатської дисертації (“Політика США 
щодо Єгипту в період адміністрацій Дж. Кен-
неді і Л. Джонсона /1961–1968 рр./”).

Переконаний, що якщо мені вдалося 
хоча б частково реалізувати себе в науці, то 
значною мірою завдяки тому, що на моєму 
життєвому шляху зустрілася така чудова 
людина, як Станіслав Максимович Пархом-
чук. Вважаю це своєю великою удачею, да-
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ром долі. Досвід спілкування з моїм першим 
Учителем дуже збагатив мене, тоді ще моло-
ду людину, і був моїм вірним союзником як 
у подальшій науково-дослідній роботі, так і 
в моїй дипломатичній діяльності.

Говорячи про Станіслава Максимовича, 
не можу не згадати його дружину Наталію 
Петрівну Алову, яка теж відіграла важли-
ву роль у моєму житті. Наталія Петрівна 
була моїм викладачем англійської мови в 
Київському державному університеті і наза-
вжди залишиться для мене ще одним Учи-
телем з великої літери. С.М. Пархомчук і  
Н.П. Алова були чудовою, красивою парою. 
Це був союз двох справжніх друзів і однодум-
ців, двох дуже розумних, інтелігентних і по-
європейськи культурних людей.

Повертаючись з минулого у сьогодення, 
не можу не зазначити, що згаданий збірник 
праць пам’яті С.М. Пархомчука вирізняється 
вражаючою авторською репрезентативністю 
(у написанні вміщених до нього матеріа-
лів взяли участь 36 вітчизняних науковців, 
серед яких є чимало провідних фахівців у 
своїх галузях), тематичним різноманіттям та 
широким спектром досліджуваних проблем. 
Це добре корелюється з постаттю С.М. Пар-
хомчука, який, як вже зазначалося, був лю-
диною широких поглядів і широких профе-
сійних інтересів.

Як випливає з назви збірника, у ньому 
представлені три блоки досліджень – з іс-
торії міжнародних відносин та зовнішньої 
політики України, балканістики і сходо-
знавства. Рамки цієї статті не дозволяють 
докладно розглянути всі матеріали видання, 
і тому автор зупиниться лише на деяких з 
них, приділивши особливу увагу, з огляду на 
свою наукову спеціалізацію, сходознавчим 
дослідженням.

Вельми змістовним і насиченим є перший 
розділ видання, ядро якого складають праці з 
питань історії та сучасного стану зовнішньої 
політики України. Так, у статті Олексія Курає-
ва досліджуються роль і місце “українського 
питання” у системі військово-політичних ін-
тересів Німеччини та Австро-Угорщини під 
час Першої світової війни6. Матеріал Наталії 
Кривець присвячено вивченню кримського 
питання у зовнішній політиці Української 
держави гетьмана Павла Скоропадського7. 
У праці Юрія Недужка розглядається мало-
досліджена у вітчизняній історіографії тема 
діяльності української діаспори в США з від-

родження державної незалежності України у 
перше десятиріччя після завершення Другої 
світової війни8. Оксана Іваненко обрала пред-
метом свого дослідження тему впливу фран-
цузької культури на розвиток української лі-
тератури наприкінці XVIII – у першій поло-
вині ХІХ століття9.

На особливу увагу заслуговують два мате-
ріали цього розділу, присвячені актуальним 
проблемам зовнішньополітичної діяльності 
нашої держави на сучасному етапі. У статті 
Степана Віднянського аналізуються станов-
лення і розвиток зовнішньої політики неза-
лежної України у контексті пошуку її най-
більш оптимальної парадигми відповідно до 
геополітичного положення нашої країни та її 
національних інтересів10. Автором робиться 
обґрунтований висновок про те, що “нова 
парадигма зовнішньої політики України, ви-
значена новим українським керівництвом 
після помаранчевої революції 2004 р., ще 
потребує забезпечення її схвалення й актив-
ної підтримки українським політикумом і 
суспільством, а реалізація стратегічних ці-
лей української державної політики вимагає  
взаємодоповнення зовнішньої та внутрішньої 
політики. Врешті, поки що приваблива мета 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
не перетворилася на інтегральну українську 
національну ідею”11. До цього можна додати, 
що передвиборча кампанія 2007 року в Украї-
ні підтвердила правильність цієї тези.

Вчені Закарпатського державного універ-
ситету Іван Артьомов та Євген Бевзюк про-
понують увазі читачів дослідження процесу 
просування України до Світової організації 
торгівлі (СОТ) у контексті її євроінтеграцій-
ного курсу12. У статті міститься не лише ана-
ліз стану справ стосовно виконання Україною 
критеріїв вступу до СОТ, а й практичні реко-
мендації щодо удосконалення та прискорення 
процесу інтеграції нашої держави до цієї гло-
бальної організації.

Серед матеріалів міжнародного розді-
лу не можна не згадати і дві якісні праці, 
присвячені питанням історії зовнішньої по-
літики іноземних держав. У статті Вікторії 
Калінчик простежується еволюція позиції 
європейських держав у питанні відродження 
незалежності Польщі у роки Першої світової 
війни13. Луганський науковець Олександр 
Набока обрав предметом свого дослідження 
політику Великобританії щодо Тайваню у 
20-х – 40-х роках ХІХ століття14.
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Варті бути окремо відзначеними ґрун-
товні наукові праці Олега Горенка та Олени 
Пархомчук, доньки професора С.М. Пар-
хомчука, яка є доктором історичних наук, 
доцентом Інституту міжнародних відносин 
Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка. У статті О.М. Горенка ви-
вчається така цікава і важлива тема, як пе-
реваги і небезпеки міждисциплінарних під-
ходів в історичних дослідженнях15. Робота 
О.С. Пархомчук присвячена дослідженню 
історичної еволюції конверсії як чинника 
міжнародних відносин16. У ній міститься по-
рівняльний аналіз концептуально-теоретич-
них поглядів на сутність конверсії у світовій 
науковій думці та в науковій думці окремих 
країн, досліджуються спонуки і мотиви ви-
никнення та історичної еволюції явища кон-
версії як предмета наукового аналізу. Авто-
ром робиться досить успішна спроба уточ-
нення категоріально-понятійного апарата 
цієї складної проблеми та розробки відпо-
відної авторської концепції.

При ознайомленні з блоком балканіс-
тичних досліджень видання звертає на себе 
увагу переважання у цих працях української 
тематики, і це, безумовно, втішне явище. 
Так, у ґрунтовній статті Олександра Гален-
ка, написаній з використанням широкого 
кола джерел, досліджується цікава тема при-
четності генуезьких колоній, які існували на 
чорноморському узбережжі України впро-
довж ХІІІ–ХV століть, тобто у період пізньо-
го Середньовіччя, до становлення трансат-
лантичної работоргівлі17. Як відомо, пізніше, 
вже у модерну добу, цей вид бізнесу став 
важливим елементом світової колоніальної 
системи. 

Стаття Михайла Журби та Олени Кучин-
ської присвячена гуманітарній діяльності 
українського Червоного Хреста під час зброй-
них конфліктів на Балканах у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ століття18.

Наукові праці Миколи Несука і Рема Си-
моненка об’єднують споріднена проблема-
тика, глибина проникнення в обрану тему і 
солідна історіографічна база. М.Д. Несук зо-
середжує свою увагу на вивченні ролі і місця 
бессарабського питання в українсько-румун-
ських відносинах у період 1917–1918 рр.19 
Стаття Р.Г. Симоненка присвячена більш 
широкій темі – розвитку російсько-румун-
ських та українсько-румунських взаємин у 
роки Першої світової війни (1914–1918)20. 

Не викликає сумнівів, що чимало питань, які 
досліджуються в цих двох матеріалах, з відо-
мих причин зберігають свою актуальність і 
сьогодні.

Тетяна Ілюк обрала предметом свого до-
слідження українсько-грецькі зв’язки у га-
лузі освіти на сучасному етапі на прикладі 
Маріупольського державного гуманітарного 
університету21. Читачеві буде цікаво дізнати-
ся, що МДГУ, заснований у 1991 році, є єди-
ним вищим навчальним закладом не лише 
в Україні, а й у країнах СНД, в якому здій-
снюється викладання новогрецької мови, 
історії і культури Еллади практично на всіх 
спеціальностях. Створення цього унікально-
го ВНЗ саме в Маріуполі пояснюється тим, 
що грецька діаспора українського Приазов’я 
є найчисленнішою грецькою громадою на 
всьому пострадянському просторі22.

У блоці сходознавчих досліджень збір-
ника вирізняється ґрунтовна стаття Арсе-
на Зінченка, в якій досліджується система 
поглядів у стародавній Індії на мистецтво 
зовнішньої політики23. В основу праці по-
кладені давньоіндійські пам’ятки суспільно-
політичної думки, передусім славнозвісний 
трактат “Артхашастра”.

Помітне місце в орієнталістському роз-
ділі посідають історичні праці з тюрколо-
гії. Так, предметом дослідження Ферхада 
Туранли стало висвітлення архівними дже-
релами Османської імперії деяких аспектів 
міжнародних відносин і питання відбудови 
Хотинської фортеці24. Тим самим автор зро-
бив свій внесок у вивчення історії України 
на основі турецьких архівних джерел, що є, 
безперечно, актуальним завданням з огляду 
на багатовікову і насичену історію україн-
сько-турецьких взаємин.

У змістовній статті Олега Машевського 
досліджуються роль і місце чинника Чорно-
морських проток у дипломатичній боротьбі 
великих держав на заключному етапі “схід-
ної кризи”, яка, як відомо, тривала з 1875-го 
по 1878 р.25

Стаття Ігоря Чернікова присвячена одно-
му з найяскравіших і найбільш плідних етапів 
у розвитку українсько-турецьких відносин – 
періоду між двома світовими війнами (1918–
1939 рр.)26. У роботі, написаній на основі 
широкого кола цінних джерел, в тому числі 
архівних, міститься багатий фактографічний 
матеріал, який повністю підтверджує спра-
ведливість тези автора про те, що не війни 
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та збройні конфлікти визначають основний 
зміст міжнародних відносин27. Як слушно за-
уважує І.Ф. Черніков, “процес спілкування і 
зближення народів – природний і закономір-
ний, його не могли зупинити ніякі перешко-
ди. І в цьому контексті миротворча тенден-
ція в українсько-турецьких взаєминах, курс 
на дружбу і співробітництво обох сусідніх 
народів – яскраве тому підтвердження”28. 
Актуальність цього твердження засвідчує і 
нинішній етап українсько-турецьких відно-
син, які розвиваються на засадах дружнього 
партнерства і взаємної вигоди, рівноправ-
ності і взаємоповаги.

Близькою за тематикою до статті 
І.Ф. Чернікова є наукова розвідка Юрія 
Кочубея, в якій досліджуються україн-
сько-турецькі культурні зв’язки наприкінці  
20-х – на початку 30-х років ХХ століття29. 
У роботі наводяться цікаві дані про плідні 
контакти у цей період між українськими і 
турецькими вченими, про розвиток україн-
ської тюркології. Автор ознайомлює читача 
зі змістом спеціального номера (1930, №2) 
одного з провідних у той час журналів “Чер-
воний шлях”, який було повністю присвяче-
но Туреччині і який було надруковано україн-
ською і турецькою мовами30.

У змістовній науковій праці Наталії 
Ксьондзик досліджується сучасна історія 
трудової міграції з Туреччини до Європи, 
насамперед Німеччини, оцінюються можли-
ві наслідки цього масштабного явища як для 
країн Європейського Союзу, так і для самої 
Туреччини31. Науково-практична цінність 
і актуальність цієї роботи обумовлюються 
тим, що проблема турецької імміграції до 
Європи розглядається в ній у контексті пер-
спектив вступу Туреччини до Європейсько-
го Союзу, а також під кутом зору можливого 
врахування Україною позитивного досвіду 
Туреччини як на шляху її просування до ЄС, 
так і в плані захисту прав та інтересів її емі-
грантів у європейських країнах.

Стаття Наталії Мхитарян присвячена над-
звичайно важливій і актуальній темі впливу 
глобальних викликів і регіональних інтер-
есів на геополітичну ситуацію і розстановку 
сил у стратегічно важливих регіонах Чорно-
морського басейну та Близького Сходу32. На 
жаль, певна поверховість та фрагментарність 
цього матеріалу, спрощеність і категоричність 
окремих авторських оцінок дещо знижують 
його науково-практичну цінність. До того ж 

за рамками роботи залишились такі актуальні 
для близькосхідного регіону виклики та про-
блеми, як подолання бідності і безробіття, 
модернізація і реформування арабських сус-
пільств, посилення ісламського радикалізму, 
протистояння ісламу та Заходу, урегулювання 
регіональних конфліктів.

Деякі з перелічених проблем стали об’єк-
том дослідження у ґрунтовній праці Павла 
Варбанця “Демократизація ісламського сві-
ту: питання теорії і практики”33. На сучасно-
му етапі демократизація є, безумовно, одним 
з головних викликів для мусульманського 
світу і водночас імперативом, нагальною по-
требою. І це визнається не лише на Заході, а 
й національними елітами в багатьох іслам-
ських країнах. Демократизація справедливо 
розглядається як важлива і невід’ємна скла-
дова більш широких процесів модернізації 
і реформування ісламського світу, поклика-
них сприяти подоланню його економічного 
відставання та забезпеченню його повноцін-
ної і рівноправної участі у новому світовому 
порядку та процесах глобалізації.

У статті П.А. Варбанця аналізується ціла 
низка актуальних проблем, пов’язаних з де-
мократизацією в ісламському світі, переваж-
но в країнах Близького і Середнього Сходу та 
Північної Африки. Автор, зокрема, зосеред-
жується на розгляді таких важливих питань:

– труднощі застосування західної моделі 
ліберальної демократії в умовах мусульман-
ського суспільства; 

– питання сумісності ісламу і демократії;
– пошуки ісламськими реформаторами 

альтернативних західній ліберальній демо-
кратії форм демократичного устрою, які мо-
гли б відповідати цивілізаційній специфіці 
ісламу;

– альтернативні теорії демократії, які про-
понуються західними дослідниками у відпо-
відь на глобальні виклики сучасності;

– особливості турецької моделі лібераль-
ного ісламу;

– необхідні передумови для переходу в іс-
ламському суспільстві від авторитаризму до 
демократії;

– існуючі складнощі та перешкоди на шля-
ху демократизації ісламських суспільств. 

П.А. Варбанець не обходить своєю увагою 
і таке важливе питання, як засади мирного спі-
віснування західної та ісламської цивілізацій. 
На мій погляд, не можна не погодитися з тезою 
автора про те, що “мінімальним консенсусом, 
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який може бути покладений в основу міжциві-
лізаційного діалогу, є визнання усіма авторами 
універсальних норм, зокрема таких, як “при-
родні” права і свободи людини, що лежать в 
основі ліберальної демократії”34.

До праці П.А.Варбанця тематично прими-
кає змістовна стаття Лариси Скороход, у якій 
на прикладі Іраку досліджується актуальна і 
складна проблема демократизації розділених 
соціумів арабського світу35. Актуальність цієї 
теми зумовлюється тим, що Ірак обрано ни-
нішньою адміністрацією США як показовий 
полігон для реалізації стратегії “просуван-
ня демократії” на Близькому та Середньо-
му Сході. Як справедливо зазначає з цього 
приводу український дослідник В.О. Швед, 
трансформація Іраку розглядається Вашинг-
тоном як “реалізація своєрідного “пілотного 
проекту” будівництва демократії й ринкової 
економіки в арабських країнах для наступ-
ного поширення цієї моделі на весь Близь-
кий і Середній Схід”36. Чимало міжнародних 
спостерігачів погоджуються, що від успіху 
або провалу “іракського проекту” багато в 
чому залежатиме майбутнє не лише Іраку, а 
й усього близькосхідного регіону.

У роботі Л.І. Скороход розглядаються 
імовірні моделі формування демократії в 
Іраку під кутом зору їхніх потенційних мож-
ливостей збереження стабільності в цій кра-
їні. При цьому автором враховуються як нові 
тенденції в еволюції системи міжнародних 
відносин на Близькому Сході, так і специфі-
ка розвитку ситуації в самому Іраку.

Л.І. Скороход зосереджує свою увагу на 
аналізі трьох імовірних моделей становлення 
демократії в Іраку, а саме “керованої демокра-
тії”, “консоціальної демократії” та федера-
лізму37. На основі цього аналізу вона робить 
обґрунтовані висновки щодо необхідних пере-
думов для успішного утвердження демократії 
в Іраку. Як справедливо зазначає автор, “необ-
хідними умовами успішного функціонування 
політичної системи в Іраку, враховуючи спе-
цифіку етноконфесійного складу країни, має 
бути зацікавленість самих сегментів системи 
(насамперед політичної еліти основних соціо-
культурних груп) в її збереженні та досягнення 
ними принципової згоди з цього приводу”38.

Вважаю, що є всі підстави розглядати ви-
сокоякісні статті П.А. Варбанця та Л.І. Ско-
роход як вагомий внесок цих авторів у роз-
робку вітчизняною наукою зазначеної важ-
ливої проблематики.

Cеред інших матеріалів сходознавчого 
розділу збірника варто виділити ґрунтовне 
дослідження Юрія Скорохода, присвячене 
драматичним подіям у Лівані та навколо ньо-
го у 1975–1976 рр.39 Саме ця криза поклала 
початок довготривалому і кровопролитному 
конфлікту в цій арабській країні, який завер-
шився лише у 1990 році.

Автор статті концентрує увагу на пери-
петіях таємної дипломатії за участю Сирії, 
Ізраїлю, США та Йорданії, які передували 
введенню 1 червня 1976 року сирійського 
військового контингенту на ліванську тери-
торію. У роботі міститься глибокий аналіз 
основних пріоритетів і цілей політики Дамас-
ка і Тель-Авіва щодо Лівану, розкриваються 
їхні головні мотиви, які зробили можливим 
досягнення зазначеної таємної домовленос-
ті між учасниками арабо-ізраїльського кон-
флікту. Як слушно зауважує Ю.С. Скороход, 
“тимчасовий збіг інтересів Ізраїлю та Сирії 
в Лівані започаткував появу нового формату 
конфліктних відносин, в основі якого лежа-
ло взаємне визнання та до певної міри роз-
межування інтересів у Лівані, що дозволило 
виробити спільні “правила гри”, які на дво-
сторонньому рівні дозволяли уникати в май-
бутньому масштабних збройних зіткнень на 
ліванській території”40. 

А к т у а л ь н і с т ь  т е м и  д о с л і д ж е н н я 
Ю.С. Скорохода зумовлюється кількома чин-
никами, серед яких можна назвати черго-
вий сплеск напруженості всередині Лівану, 
чергове загострення ізраїльсько-ліванських 
відносин влітку 2006 року та небажання Да-
маска відмовитись від претензій на особливу 
роль у Лівані.

На окрему увагу заслуговують ще дві праці 
цього розділу, присвячені актуальним питан-
ням зовнішньої політики України на Близько-
му Сході. У змістовній статті Олени Коппель 
та Романа Петюра робиться цікава спроба 
визначити межі близькосхідного регіону у 
контексті зовнішньополітичних інтересів та 
пріоритетів України41. Автори зосереджу-
ються також на розгляді таких пріоритетних 
і перспективних напрямів близькосхідної по-
літики нашої держави, як енергетична сфера 
та військово-технічне співробітництво (ВТС) 
з країнами регіону.

О.А. Коппель та Р.К. Петюр цілком спра-
ведливо відзначають зростання значення 
Близького Сходу у структурі стратегічних 
інтересів України, але при цьому не менш 



Східний світ №4 2007 149

В.І. Нагайчук

слушно вказують на недостатню активність 
політики Києва в цьому регіоні42. Зверта-
ючись до енергетичної сфери, автори, зо-
крема, виділяють серед головних перешкод 
на шляху реалізації енергетичних інтересів 
України на Близькому та Середньому Сході 
недостатнє вивчення енергетичних та бан-
ківських можливостей у цьому регіоні, іг-
норування досвіду вітчизняних спеціалістів, 
які працювали у країнах БСС, а також об-
межені фінансові можливості українських 
енергетичних компаній43. Якщо подивитись 
на цю проблему більш широко, то серед 
причин такого стану речей слід назвати і 
брак політичної волі у керівництва держа-
ви протягом усього періоду незалежності у 
питаннях диверсифікації джерел постачання 
енергоносіїв, і очевидну незацікавленість до 
останнього часу провідних вітчизняних ком-
паній нафтогазового сектора в активізації 
близькосхідного напряму енергетичної по-
літики України з огляду на їхню традиційну 
орієнтацію на російський ринок.

Що стосується сфери ВТС України з дер-
жавами Близького і Середнього Сходу, то 
не можна не погодитися з авторами статті в 
тому, що ця політика потребує більшої про-
зорості, прогнозованості44 і, я б додав, більш 
чіткої координації дій на загальнодержавно-
му рівні. 

Щодо порушеного колегами важливого 
питання про визначення меж близькосхідно-
го регіону в контексті зовнішньополітичних 
пріоритетів України, то це тема для окремої 
наукової дискусії.

У цікавій статті Сергія Гуцала простежу-
ється історія становлення і розвитку дружніх 
зв’язків між Україною та Лігою арабських 
держав (ЛАД) у період 1993–2005 рр.45 Проте 
автор не обмежується рамками заданої теми 
і приділяє значну увагу розгляду основних 
етапів в історії ЛАД, аналізу її головних ці-
лей і пріоритетів, виявленню сильних і слаб-
ких місць у її діяльності. Цей аналіз дозволяє 
зробити висновок, що, попри всі свої вади і 
слабкості, ЛАД залишається найбільш уні-
версальною та авторитетною регіональною 
організацією на просторі Близького Сходу та 
Північної Африки. У зв’язку з цим С.Є. Гуца-
ло справедливо характеризую Лігу як важли-
вий внутрішній арабський фактор у системі 
міжнародних відносин на Близькому Сході46.

Саме цим зумовлюється важливість для 
України, яка претендує на роль активного 

гравця на близькосхідній арені, підтримання 
і поглиблення взаємовигідного партнерсько-
го співробітництва з ЛАД. Спираючись на 
досвід своєї дипломатичної роботи в регіо-
ні, можу засвідчити, що українська сторона 
поки що далеко не повністю використовує 
наявний потенціал розбудови такої співпра-
ці. Прикладом для нас у цьому плані може 
служити Російська Федерація, яка просу-
нулась у своїх відносинах із ЛАД набагато 
далі, ніж Україна.

Серед наукових праць збірника з близь-
косхідної проблематики не можна не згадати 
і статтю Андрія Мартинова, присвячену пи-
танням зовнішньої політики ФРН у регіонах 
Близького і Далекого Сходу47. У роботі міс-
титься стислий огляд історіографії зазначе-
ної проблематики, простежується еволюція 
зовнішньополітичного курсу об’єднаної Ні-
меччини у згаданих регіонах, розглядають-
ся базові засади цієї політики. У близькос-
хідному розділі статті висвітлюються деякі 
аспекти відносин ФРН із Туреччиною, Си-
рією, Ізраїлем, Іраком та Іраном, тоді як на 
азійському напрямі автор концентрує свою 
увагу на питаннях взаємин Німеччини з Ки-
таєм, Японією, Індією та деякими країнами-
членами АСЕАН.

Слід зазначити, що вивчення політи-
ки ФРН на Близькому Сході становить для 
України не лише науковий, а й практичний 
інтерес. Це пояснюється як активізацією по-
літики Європейського Союзу на Близькому 
Сході, так і зростанням ролі ЄС у тих проце-
сах, що відбуваються в останні роки у регіо-
ні. А ФРН, як відомо, все частіше виступає в 
ролі одного з “локомотивів” цієї політики.

Серед сходознавчих розвідок видання 
залишається згадати ще два матеріали. У 
статті Світлани Нетеси висвітлюється ді-
яльність ісламських культурних центрів у 
місті Києві в період 1991–2005 рр.48 У роботі 
групи луганських науковців містяться цікаві 
відомості про історію розвитку та сучасний 
стан сходознавчих досліджень на кафедрі 
всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Луганського національного педагогічного 
університету імені Тараса Шевченка49.

Підсумовуючи вищевикладене, мож-
на зробити висновок, що переважна біль-
шість матеріалів збірника “Проблеми бал-
каністики, сходознавства та міжнародних 
відносин” виконана на високому науково-
теоретичному рівні. Вони відзначаються 
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широким тематичним діапазоном, актуаль-
ністю досліджуваних проблем, логічністю 
викладення, глибиною аналізу, науковою і 
практичною цінністю багатьох авторських 
висновків і рекомендацій. Не буде пере-
більшенням сказати, що вихід у світ цього 

видання став неординарною подією для 
вітчизняної історичної і політологічної 
науки, зокрема сходознавства. Водночас 
це стало гідною даниною пам’яті визна-
чного українського вченого-сходознавця  
С.М. Пархомчука.
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НАЙСТАРІША в Росії наукова школа 
сходознавства в Казані (Татарстан) на 

початку ХХІ століття знову повертає своє 
колишнє значення. В липні 2007 року там 
відбулись два наукових симпозіуми, що 
зібрали провідних орієнталістів світу і на 
яких розглядались концептуальні пробле-
ми світової орієнталістики. 

З 2-го по 5 липня 2007 року орієнталіс-
тика Казанського державного університе-
ту ім. В. Ульянова-Леніна святкувала своє 
200-річчя. У зв’язку з цим Інститутом схо-
дознавства та Інститутом соціальних і гу-
манітарних знань Казанського державного 
університету було організовано Міжна-
родний симпозіум, присвячений 200-річчю 
кафедри східної словесності в Казансько-
му університеті, «СХОДОЗНАВСТВО 
В РОСІЇ ТА КРАЇНАХ СНД НА МЕЖІ 
СТОЛІТЬ». 

У симпозіумі взяли участь вчені Росії, 
Білорусі, України, Туреччини, Іраку, Ко-
реї, Китаю, Єгипту. Засідання секцій про-
ходили серед старожитностей історичних 
залів Музею історії КДУ ім. В. Ульянова-
Леніна. На церемонії відкриття з віталь-
ним словом виступив ректор Казанського 
державного університету М.Х. Салахов, а 
також представники посольств Єгипту, Ту-
реччини, Республіки Корея у РФ. Дирек-
тор Інституту сходознавства КДУ проф. 
Д.Г. Зайнуллін доповів про сучасний етап 
розвитку сходознавства в КДУ та зв’язки 
з країнами Сходу. В Інституті сходознав-
ства в Казані виділено фінансування та є 
можливості для відкриття у спеціально 
відведеній триповерховій будівлі центрів 
регіонального співробітництва. Зокрема, 
за присутності усіх учасників симпозіуму 
відбулось урочисте відкриття центру кореє-
знавства – свідчення дуже інтенсивного 
розвитку відносин Татарстану з Республі-
кою Корея. Інтенсивно розвиває Інститут 
сходознавства зв’язки з Іраном, що пере-
дав у розпорядження татарських вчених 
значну бібліотеку, Індією (в рамках гранту 
підготовлено колективне дослідження «Ро-

сія – Індія»), постійні та тривалі зв’язки із 
Туреччиною. Як другу східну викладають 
мови Середньої та Центральної Азії, фахів-
ці з яких є в Татарстані у великій потребі, 
зокрема з таджицької та узбецької. Давні 
наукові контакти Татарстану з Казахста-
ном зумовили відкриття в м. Уральськ фі-
лії Казанського державного університету. 
Велику підтримку у підготовці наукових 
кадрів з орієнталістики надає КДУ Баш-
кортостану, приймаючи щороку значну 
кількість студентів. Одним з пріоритетних 
завдань дослідницької та викладацької 
роботи інститут вважає належний розви-
ток ісламознавчих дисциплін, для чого 
має лекторів з університету Куала – Лум-
пур та застосовує підручники з історії іс-
ламу і кораністики, створені в ІСАА МДУ  
ім. М. Ломоносова в Москві. 

Доповіді конгресу були присвячені ді-
яльності орієнталістичних осередків на 
території Росії та колишнього Радянсько-
го Союзу, з особливою увагою до остан-
нього, пострадянського, періоду та від-
новлення обірваних наукових контактів. 
Зокрема, неабияку наукову цінність мали 
доповіді «Діяльність Азійського музею на 
межі ХІХ–ХХ ст. та її значення для росій-
ського сходознавства» І.Ф. Попової (Санкт-
Петербург), «Сибірське китаєзнавство у  
XVIII – на поч. ХХ ст.» В.Г. Дацишена 
(м. Красноярськ), «Регіональні сходознавчі 
центри як опертя російського сходознавства 
у ХІХ ст.» Г.І. Курникіної (м. Барнаул). 

Найбільше зацікавлення тематикою та 
гостротою проблематики викликало дру-
ге засідання, присвячене актуальним про-
блемам та перспективам орієнталістичних 
дисциплін. На ньому програмні доповіді 
представили С.А. Кириліна та М.С. Ме-
йер з ІСАА МДУ – «Коран у фокусі ро-
сійського ісламознавства: традиції та су-
часність», тюрколог-османіст С.Ф. Орєш-
кова – «Проблеми розвитку османістики: 
історико-політичні стереотипи та необхід-
ність їхнього подолання». С.Ф. Орєшкова 
відзначила, що нині настав час для подо-
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лання стереотипів російської та радянської 
османістики стосовно політики просунен-
ня османів на північ та російсько-турець-
ких воєн. Піднесена російськими істори-
ками до абсолюту безмежна сила та не-
наситність османів призвели до істотних 
помилок у розумінні не лише геополітики 
причорноморського регіону, а й, зокрема, 
в осмислення ролі українського козацтва, 
азовської та причорноморської політики 
Петра І та Катерини ІІ, а відтак передумов 
політики кінця ХІХ–ХХ ст. та втягнення 
Росії у Першу світову війну.

Після С.Ф. Орєшкової цінні та про-
блемні доповіді представили Р.М. Валєєв 
(«Університетське сходознавство в Каза-
ні: джерела та розвиток, ХІХ–ХХ ст.»), 
який торкнувся, зокрема, й ролі професо-
рів КДУ – вихідців з України; П.Л. Гро-
ховський (м. Санкт-Петербург) – про нові 
інформаційні технології та їхню роль у 
розвитку орієнталістики; Б.М. Ягудін із 
Казані, що оцінив проблеми російського 
сходознавства ХХ ст. у світлі праць Ед-
варда Саїда. Науковою цінністю відзна-
чались доповіді А.Р. Рахімової (Казань) 
«Тюркологія в Казанському університеті» 
та К.Г. Ахсанова (Казань) «Балканські вій-
ни 1912–1913 рр. та татарська суспільно-
політична думка», присвячена аналізу та 
участі представників татарського народу у 
війнах на боці турків-османів за матеріа-
лами татарської преси. 

У перший же день роботи симпозіуму 
відбулась презентація книги старшого на-
укового співробітника Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України 
к.і.н. Елли Григорівни Циганкової «Схо-
дознавство в Україні: радянський пері-
од. – К.: Критика, 2007», яка викликала 
ажіотаж та була названа одним із найбільш 
актуальних видань року усіма учасниками 
симпозіуму. Презентацію провела та виго-
лосила доповідь про розвиток української 
орієнталістики н.сп. Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України  
к.ф.н. І.М. Дрига.

4 липня засідання симпозіуму «Істо-
рія та культура арабо-мусульманського 
Сходу» і «Мови, література та культура 
Китаю, Монголії і Кореї» було представ-
лено доповідями Ісмаїла Тюркоглу (Стам-
бул – Казань) «Наукова спадщина першої 
російської жінки-тюрколога Ольги Лебе-

дєвої – Ґюльнар-ханум», з відкритими в 
Туреччині та казанських архівах новими 
працями та відомостями з біографії тюрко-
лога; С.Є. Григор’єва (Санкт-Петербург) – 
«Афганістан та ХХ ст.: підсумки розвитку 
країни», В.Л. Успенського (Санкт-Петер-
бург) – «Монголознавство та тибетологія 
в Казанській духовній академії», І.В. Куль-
ганек (Санкт-Петербург) – «Західне схо-
дознавство про монгольську поезію» та 
інших. 

Учасники відвідали музей історії Ка-
занського університету, познайомились 
із фондами відділу рідкісних рукописів 
та книг, оглянули університетський комп-
лекс. Вони також вирушили на екскурсії 
до Казанського кремля, де піднялись у но-
возведену до 1000-ліття Казані мечеть Кул 
Шеріф, милувались виставкою шамаїлів 
та експозиціями картин Бакі Урманчі, Ха-
ріса Якупова та Н. Фешіха в Казанському 
кремлівському Ермітажі, а також краєви-
дами та архітектурою старого Раїфського 
богородичного монастиря. Увагу усіх вче-
них привернули також безцінні експонати 
залів та скарбниці Національного музею 
історії Татарстану. 

На закінчення симпозіуму, 5 липня 2007 
року, відбувся «круглий стіл», присвяче-
ний феномену радянського сходознавства, 
ініційований відповідною дискусією істо-
рика-індолога Леоніда Борисовича Алаєва 
та молодшого індолога – філолога-літера-
турознавця Сергія Дмитровича Сєрєбря-
ного і їхніх послідовників у мережі Інтер-
нет, завданням якого було зібрати докупи 
молодше й старше покоління сходознав-
ців, що «чесно (й аж ніяк не безуспішно) 
намагались «робити науку» у «складних та 
суперечливих» радянських умовах 1950–
1980-х років», а тепер не менш чесно (і по 
можливості успішно) намагаються осмис-
лити тогочасний досвід свій, своїх колег 
та своїх вчителів. Були виголошені допо-
віді: Л.Б. Алаєва – «Про специфіку радян-
ського сходознавства як науки», С.Д. Сє-
рєбряного – «Радянське сходознавство як 
наше минуле та сучасне», А.В. Псянчин 
(Уфа) – «Сходознавство в Комісії з вивчен-
ня племінного складу населення Росії. До 
90-річчя утворення КІПС», Т.І. Юсупової 
(м. Санкт-Петербург) – «Контекстуальні 
та соціально-політичні особливості ство-
рення та діяльності Монгольської комісії 



Східний світ №4 2007154

Хроніки

АН СРСР» і, нарешті, господаря та орга-
нізатора симпозіуму Равіля Міргасимови-
ча Валєєва (м. Казань) – «Сходознавство 
в Казані: події, центри й особи (1917–
1920 рр.)». В обговоренні доповідей взяла 
активну участь С.Ф. Орєшкова, що поділи-
лася своїми спогадами з організації “фео-
дального семінару” Поршнєва та засадами 
створення орієнталістичних праць за умов 
побутування парадигм совєтської ідеоло-
гії, а також С.Є. Григор’єв, В.Л. Успен-
ський, Б.М. Ягудін та В.Г. Дацишен. Учас-
ники “круглого столу” торкнулися питан-
ня, як огрублений та догматизований «ра-
дянським марксизмом» європоцентризм 
у першу чергу вплинув на спотворення 
радянського сходознавства, намагались 
умовно виокремити типології трьох об’єд-
наних за морально-етичним принципом 
категорій радянських науковців – «бійців 
ідеологічного фронту», чиї наукові праці 
найбільшою мірою знецінились часом та 
застаріли, «активних та творчих присто-
суванців», що прагнули, використовуючи 
мову офіційної ідеології, інакомовно ви-
словити наукові положення, та, нарешті, 
«позиціантів академічного самовідсторо-
нення від офіціозу», зокрема кола тартусь-
ких семіотиків на чолі з Ю.М. Лотманом, 
праці яких були максимально дистанці-
йовані від «совєтської мови», а відтак від 
«етики сервільності», стаючи «етикою са-
мозбереження». Вони відзначили, що на 
1970-ті роки офіційна ідеологія так або 
інакше все ж підім’яла під себе усе радян-
ське сходознавство, проте жваве обгово-
рення викликала теза, наскільки відмін-
ною від Росії є доля «національних шкіл 
сходознавства» колишнього СРСР, де, як 
і в Україні, абсолютна більшість наукової 
сходознавчої еліти належала до четвертої 
групи – що «не вписувалися, емігрували 
або були повністю маргіналізовані, витіс-
нені на узбіччя та втратили raison d’étre 
наукової діяльності». На думку учасників 
“круглого столу”, сьогодні нагальною є по-
треба переосмислення та більш широкого 
ознайомлення сучасних орієнталістичних 
кіл із науковою спадщиною радянських 
сходознавців, застосовуючи при цьому 
критичний перегляд та нову їхню оцінку. 

2–6 липня 2007 року Казанський дер-
жавний гуманітарно-педагогічний універ-
ситет приймав учасників 50-ї, ювілейної, 

сесії заснованої видатним УКРАЇНСЬКИМ 
ОРІЄНТАЛІСТОМ О.Й. ПРІЦАКОМ По-
стійної міжнародної алтаїстичної конфе-
ренції – PERMANENT INTERNATIONAL 
ALTAISTIC CONFERENCE (PIAC). 

Постійна міжнародна алтаїстична кон-
ференція – це одна з найдавніших та най-
авторитетніших міжнародних наукових ор-
ганізацій, що на постійній основі об’єднує 
видатних спеціалістів-сходознавців у га-
лузі вивчення тюркських та монгольських 
народів. Дослідження в галузі алтаїстики 
(тюркологія, монголознавство, тунгусо-
маньчжурознавство, японістика, кореє-
знавство) ведуть свою історію у світовій 
орієнталістиці з XVIII ст. У 1957 році на 
XXIV Міжнародному конгресі сходознав-
ців у Німеччині було створено PIAC. Її 
засновниками були найвидатніші сходо-
знавці світу. Першим генеральним секре-
тарем форуму на п’ятирічний термін був 
обраний професор В. Хайссіг (Боннський 
університет), з 1962 року на цій посаді не-
змінно перебуває професор Індіанського 
університету Деніс Сінор. 

Адміністративна організація PIAC є 
структурованою, керуванням якої опіку-
ється генеральний секретар. А від 1963 
року президентом PIAC стає вчений, що 
приймав сторони кожного наступного зіб-
рання. PIAC не передбачає постійного 
членства та членських внесків. З вибор-
чих прав користаються учасники більш як 
двох регулярних зібрань конференції. Чле-
нами її стають усі вчені з різних країн, що 
спеціалізуються на вивченні актуальних 
проблем алтаїстики в лінгвістичній, істо-
рико-культурній, джерелознавчій та тек-
стологічній тематиці, виявляють справжнє 
та постійне зацікавлення одним з алтаїс-
тичних аспектів. Особливістю конферен-
ції є послідовна політика Деніса Сінора на 
проведення конференції у формі симпозі-
умів за участю фахівців, згрупованих за 
спільними науковими інтересами. 

Особливе місце в діяльності PIAC по-
сідає так звана «сповідь» (confession), під 
час якої кожен учасник конференції роз-
повідає про власну наукову діяльність, 
участь у наукових проектах, опубліко-
ваних та таких, що перебувають у друці, 
працях. Це дозволяє дізнатись про наукові 
інтереси зарубіжних колег та встановити з 
ними безпосередні контакти. У 2005 році 
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на 48-й сесії PIAC в Москві професору 
Д. Сінору було вручено диплом про при-
своєння йому звання «Почесний професор 
Інституту сходознавства РАН» за внесок 
в алтаїстичні студії та розвиток наукових 
контактів. 

За 50 років свого існування Постійна 
міжнародна алтаїстична конференція за-
воювала великий науковий авторитет та 
повагу світового наукового товариства. 
Вона включає членів – найбільш видатних 
вчених практично з усіх країн, що спеціа-
лізуються на вивченні актуальних проблем 
розвитку народів Євразії, і продовжує 
сприяти розвитку алтаїстичних студій, за-
лучаючи в коло своєї діяльності все біль-
шу кількість учасників. 

1962 року було засновано премію Інді-
анського університету в галузі алтаїстики 
(Золота медаль PIAC), якою нагороджу-
ють вчених, що досягли видатних досяг-
нень в алтаїстиці. Цієї медалі удостоє-
ні такі радянські вчені, як В.І. Цинциус 
(1972), О.М. Кононов (1976), М.О. Баска-
ков (1976, 1980), О.М. Щербак (1992) та 
С.Г. Кляшторний (2005). 

У 2007 році Золотою медаллю PIAC 
було нагороджено і вчених Республіки 
Татарстан. Цього року ювілейна сесія 
PIAC мала тему “Казань та алтайський 
світ”. Всього у 50-й сесії взяли участь 
156 вчених, з них 51 вчений з Угорщини, 
Німеччини, Італії, Китаю, Киргизстану, 
Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, 
США. У проведенні PIAC брали участь: 
уряд Республіки Татарстан, адміністрація 
м. Казані, РАН, Академія наук Республіки 
Татарстан, Інститут сходознавства РАН, 
Інститут мовознавства РАН, Російська 
академія лінгвістичних наук та ГОУ ВПО 
«Татарський державний гуманітарно-пе-
дагогічний університет». 

Роботу форуму було організовано за 
такими одинадцяти секціями: 1) Алтаїс-
тика: історія та сучасність; 2) Історична 
лінгвістика; 3) Фонологія. Морфологія. 
Граматика; 4) Історія та археологія; 5) Ка-
зань та алтайський світ; 6) Мовна картина 
світу; 7) Лінгвокультурологія; 8) Лексико-
логія. Словотвір; 9) Літературознавство. 
10) Культурологія. Соціологія. Соціолінг-
вістика; 11) Компаративістичне дослі-
дження мов. Прозвучали доповіді таких 
відомих вчених світу, як професор Віль-

ного університету Берліна Барбара Кель-
нер-Хейнкеле – «Образи татар у Європі 
XVI століття», де на матеріалі трьох схід-
ноєвропейських антимосковських творів 
з ars apodemica досліджувався контекст 
та добір інформації в цьому контексті, що 
ілюстрував особистий досвід та світогляд 
їхніх авторів. Ю. Шамільоглу з універси-
тету штату Вісконсін розповів про розквіт 
Казані як культурного осередку. Заступник 
директора Інституту сходознавства РАН 
В.М. Алпатов доповів про сучасний стан 
алтайської гіпотези. Іштван Вашарі з уні-
верситету “Лоранд Ейтвош” (Угорщина) 
запропонував учасникам форуму аналіз 
бачення татарських правителів у руських 
генеалогічних джерелах. Акіф М. Ердогру 
представив нововідкритий арабомовний 
рукопис з історії татар “Tarikh – і Selatinі 
Tatar”. Професор Венеціанського універ-
ситету Джованні Стері Енріко здійснив 
спробу систематизувати наявні дані про 
роль Казані у дослідженні маньчжурсько-
го світу. 

Актуальністю відзначались доповіді: 
Галіля Ібрагіма Уста з Туреччини – «Про 
новий підхід у тюркському світі: не одна 
мова, а конвергенція мов», Шюкрю Х. 
Акалина – «Нова словникова база даних 
турецької мови», І. Кормушина – «Ще 
раз про тюркську рунічну палеографію». 
Важливі методологічні аспекти порушу-
вали повідомлення Мюневвера Текджана 
з Туреччини «Про методологію вивчення 
тюркського тексту», А. Саркозі з Угор-
щини – «Монгольська буддистська термі-
нологія: історичний аспект», професора 
Калмицького державного університету 
В.І. Рассадіна – «Про характер тюрко-мон-
гольської мовної спільноти» та інші. 

Цікавими видались літературознавчі 
доповіді С.М. Орус-оол (РФ) про побу-
тування тувинських героїчних сказань,  
А.Х. Алеєвої – «Схід та тюркський світ у 
татарських сеяхатнаме» та І.В. Зайцева – 
«Менглі І чи Менглі ІІ. Нотатки до поетич-
ної спадщини кримських ханів». 

Найбільше зацікавлення викликали 
дискусії секції історичної лінгвістики, на 
якій цікавими виступами заявили про себе 
член-кореспондент РАЕН, професор Ін-
ституту сходознавства РАН К.М. Бічелдей 
(«Формальні засоби вираження питальнос-
ті в алтайському та хакаському реченні»), 
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професор, зав. сектором тюркології та 
монголістики Санкт-Петербурзького ін-
ституту сходознавства РАН С.Г. Кляштор-
ний, професор ІЯЛІ М.З. Закієв, дирек-
тор Інституту мовознавства РАН д.ф.н.  
А.В. Дибо («Фонетичні особливості бол-
гарських мов на підставі аналізу запозиче-
них слів»), проф.- тюрколог Едвард Трияр-
ськи (Польща) та доц. д-р. Стамбульського 
університету Галіль Ачикґьоз. 

Культурна програма PIAC-50 включала 
відвідання музею ТДГПУ, центрів татар-
ської мови, іраністики, арабістики, відвіда-
ння Казанського державного університету, 

екскурсію в Раїфський монастир, прийом 
у мера Казані І.Р. Метшина, екскурсію по 
Казанському кремлю, концерт А. Файзрах-
манова та екскурсію до м. Булгар. 

На адресу PIAC-50 надійшли численні 
листи та привітання, серед них лист гене-
рального секретаря конференції Д. Сінора, 
що через стан здоров’я не зміг взяти участь 
у роботі форуму, постійного члена PIAC, 
професора Вашингтонського університету 
Чарльза Карлсона, лист подяки від уряду 
Республіки Алтай та привітання президен-
та Республіки Татарстан М.Ш. Шаймієва.

І.М. ДРИГА 
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ЯК ми знаємо, тюркомовні караїмські 
спільноти проживають нині локально 

у Литві, Польщі, Росії та Україні, велика 
кількість караїмів проживає за кордоном. 
Вони використовують їхню рідну мову у 
релігійній практиці, проте у радянський 
період заборона їхнього релігійного культу 
спричинила неможливість передавати свою 
релігійну, мовну, культурну спадщину мо-
лодшим поколінням. Сьогодні ці спільноти 
мають мотивацію, щоб поновити свою уні-
кальну тюркську культуру та конфесійну 
практику. Єдиною спільнотою, що все ще 
повністю володіє мовними навичками, є ка-
раїмська спільнота Литви. Розширення мов-
ної компетенції спільноти є невідкладною 
проблемою, оскільки носії мови, котрі все 
ще можуть передавати її молодшим поко-
лінням, старші за сімдесят років. Саме тому 
спільним міжнародним проектом УЇСБІ 
було заплановано оживити цю лінгвістич-
ну та культурну компетентність та привити 
її решті караїмських родин, що мешкають 
у інших місцях світу. Проф. університету 
Уппсала (Швеція) д-р. Ева Агнес Чато Йо-
гансон протягом декількох років задоку-
ментовувала лінгвістичний спадок громади 
литовських караїмів, у співпраці із Девідом 
Натаном (департамент лінгвістики архіву 
мов, що перебувають під загрозою зникнен-
ня, Школи орієнтальних та африканських 
студій (SOAS) Лондонського університету), 
залучаючи мультимедійні ресурси для реві-
талізації караїмської мови. Університети – 
партнери проекту, якими стали університет 
Уппсала (Швеція), Вільнюський універси-
тет, Інститут культур, що не мають держав-
ності (Литва), Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (Україна), відділення гебраїсти-
ки, арамеїстики та караїмістики Інституту 
орієнталістичного Познанського універ-
ситету ім. Адама Міцкевича (Польща) та 
проект Ганса Раузінґа щодо мов, котрі пе-
ребувають під загрозою зникнення, SOAS 
(Лондон), вже не перший рік співпрацюють 
у розробці мультимедійних ресурсів для 
караїмських громад світу та організовують 
караїмські літні школи в м. Тракай. 

ТЮРКОЛОГІЧНЕ ЛІТО 
В ЛИТОВСЬКОМУ ТРАКАЇ

Зазначимо, що Швеція віддавна відіграє 
важливу роль в історії литовських караїмів: 
перший контакт між університетом Уппса-
ла та караїмськими общинами було роз-
почато Густавом Перінґером Ліллібладом 
(1651–1710), професором східних мов, що 
відвідав караїмські спільноти Балтійського 
регіону у 1690-х рр., а пам’ять про Перін-
ґера було збережено караїмською общи-
ною. Таким чином, спадкоємність Швеції 
у підтримці боротьби за збереження мови 
та культурної спадщини караїмів вільної 
Литви після розвалу СРСР була практич-
но природною. Найбільш цінна сторона 
цієї спадкоємності – нинішня надійність 
та стабільність шведської підтримки. 
Це дало великий стимул продовженню  
караїмсько-шведськими інституціями че-
рез багато років, тим більше що першим 
директором Литовського інституту у Шве-
ції був караїм. 

Так, проектом УЇСБІ Шведського ін-
ституту було фінансовано літні курси за 
участю більше сотні караїмських дітей та 
молоді в червні 2000 р. та в 2004–2006 рр. 
Літо 2007 року стало продовженням цієї 
успішної ініціативи: для школи караїм-
ської мови, що працювала 2.07.2007–
13.07.2007 р. в Тракаї, вперше було опу-
бліковано спеціальний підручник, у якому 
було задіяно нову методику навчання втра-
ченої рідної мови, розраховану на різно-
вікові групи саме малої етнічної громади  
(д-р. Меїлі Фанг, SOAS). Попередні на-
вчальні матеріали були розширені таким 
чином, щоб зорганізувати навчальні групи 
двох рівнів – початкового та середнього. 
Планується дублювання навчальних під-
ручників англійською, польською, литов-
ською, російською та українською мова-
ми. До підручника передбачено видання 
супутнього компатдиска із аудіофайлами. 

Відтак спрямований на підтримку мови 
та культурного життя караїмської спільноти 
науковий проект об’єднав зусилля чотирьох 
караїмських громад та фахівців-лінгвістів 
зазначених університетів, що спеціалізу-
ються на підтримці громад, аби допомогти 
щонайактивнішій кооперації караїмських 
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громад Польщі, України, Литви та Росії у 
навчанні рідної мови, розробці нових ме-
тодів навчання мови та культури і нових 
навчальних матеріалів, спираючись на все 
ще наявну в тракайській общині мовну ком-
петенцію. Оскільки попередні мовні школи 
мали надзвичайне значення для пожвавлен-
ня культурного життя караїмської спільно-
ти у світі, в цьому році результати усіх по-
передніх розробок розміщуються в мережі 
Інтернет, загальнодоступній усім членам 
громад в усьому світі. Праця учасників 
проекту була спрямована на те, щоб поси-
лити мотивацію та ініціативу навчання усіх 
членів караїмських родин, тому було прове-
дено три навчальних курси за участю усіх 
членів родин та обов’язкових носіїв мови, 
що все ще вільно володіють караїмською. 
Відтак усі батьки дістали допомогу у нав-
чанні власних дітей та онуків рідної мови, 
самим батькам, хто розуміє мову, проте нею 
не розмовляє, кілька лінгвістів-тюркологів 
надали професійну допомогу, щоб активі-
зувати цей пасивний запас та почати вико-
ристовувати мову активно. 

На завершення літньої мовної школи 
відбулась екзаменація (13.07.2007), члена-
ми журі стали представники караїмської 
інтелігенції та носії мови Йозеф Фірко-
вич (газзан Тракая), Тамара Фіркович 
(вчитель літньої школи), Софія Абкович, 
Софія-Анна Дубінська, Юзеф Фіркович, 
Шимон Юхневич, Марек Лавринович, Лі-
дія Машкевич, Софія Робачевська та Юля 
Тимфович.

На екзаменації усіх учасників літньої 
школи було розбито на 10 груп, що пред-
ставили й розіграли в ролях укладені 
ними самими караїмські діалоги та полі-
логи. Наприклад, наймолодші учасники 
(віком до 7 років) представили пісні та 
діалоги, написані спеціально для літньої 
школи докторантом університету Уппса-
ла Жузаною Олак; дорослі учасники з 
України та Росії інсценізували караїм-

ською мовою «Івана Сусаніна», де роль 
Сусаніна зіграла Поліна Сінані. Поєд-
нанням архаїчного та сучасного, що ак-
туалізує минуле, запам’ятались сценки  
«5-й елемент» та «Тракай гангстерлер» 
(«Тракайські гангстери») учасників з Лит-
ви та Польщі, «Попелюшка, перелицьова-
на по-караїмському» литовської молоді, 
«Караїмські туристи в Нью-Йорку» швед-
ських та американських лінгвістів тощо. 
Професор із Польщі Шимон Пілецки на-
писав для програми власне есе з віршами. 

Урочисте екзаменування учасників та 
наступне вручення призів переможцям 
літньої школи відбулось у Будинку куль-
тури Тракая. Всіх учасників програми за-
чарували професійні співи лауреата Все-
світнього фестивалю тюркських народів у 
м. Стамбулі з України Поліни Сінані та на-
родні танці вперше об’єднаного колекти-
ву юних караїмських танцюристів Тракая 
(«Сандухач») та Польщі («Достлар»). Так 
само вперше в історії проекту відбулась 
постановка спеціально написаної для мов-
ної школи цього року театральної вистави 
«Ступеч» за мотивами старовинної крим-
ської караїмської легенди «Біг поміг». 

Учасники літньої школи відвідали ка-
раїмську кенесу в Тракаї, єдину у Європі 
острівну фортецю Вітовта, історичний му-
зей міста та етнографічну виставку караї-
мів, мали нагоду щодня куштувати старо-
винні караїмські страви у двох національ-
них караїмських ресторанах та в гостях у 
родинах літніх тракайських караїмів. 

Школа завершилась, та вже прийнято рі-
шення про проведення літніх шкіл у 2008-
му та 2009 роках. Робочими групами плану-
ється проведення симпозіумів в університе-
тах – партнерах проекту. Ми впевнені, що в 
майбутньому Литва, Польща, Росія, Украї-
на ще почують про видатних культурних ді-
ячів свого караїмського народу – учасників 
цікавого наукового семінару.

І.М. ДРИГА 
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У № 2 за 2006 р. нашого журналу (див.: 
«Увічнити «малі» тюркські мови») ми 

вже інформували науковців про спільний 
лінгвістичний проект Сеульського націо-
нального університету та Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України 
зі збирання та увічнення лінгвістичних да-
них «малих» тюркських, монгольських та 
тунгусо-маньчжурських мов світу, і зокре-
ма України. Наукові результати спільної 
роботи українських та корейських вчених 
було відображено в: SIAC 2006. Procee-
dings of the 7th Seoul International Altais-
tic Conference. Sept. 24–27, Seoul, Korea; 
та: Fiеldwork Studies of Endangered Altaic 
Languages. For the: Genealogical Study of 
Korean and the Preservation of Endangered 
Languages. Edited by the Altaic Society of 
Korea. – The Language and Cultural Studies 
Series 2. – Seoul, 2006. – P. 199 – 2031. 

В результаті інтенсивної координованої 
на міжнародному рівні діяльності лінгвіс-
тів-тюркологів проекту на першу полови-
ну 2007 року було зібрано, задокументова-
но та внесено до бази лінгвістичних даних 
матеріали не лише «малих», тобто таких, 
якими говорить невелика кількість носіїв 
та які перебувають під загрозою знищен-
ня, а й більш розповсюджених і навіть 
літературних мов, зокрема: фую – кир-
гизької (21–28.09.2003, 13–18.01.2004, He-
ilongjiang, Китай), хакаської та алтайської 
(15–21.2.2004, Новосибірськ, Росія), шор-
ської (18–26.04.2004, Новосибірськ, Росія), 
не туркменських огузьких діалектів (7–
17.05.2004, узбережжя Амудар’ї, Туркме-
ністан), тувинської-кьок-мончацької (16–
23.10.2004 та 26.04–8.05.2005, Ак-Каба, 
Сінцзянь, Китай), тувинської-цаатанської 
(20–30.06.2005, Ховсґьоль, Монголія), ка-
захської (4–7.01.2005, Алмати, Казахстан), 
якутської (16–20.02.2005, Якутськ, РФ), 
чуваської (17–24.04.2005, Чебоксари, РФ), 
західноуйгурської (16–23.10.2005, Кансу, 
Китай), гагаузької, урумської, кримчацької 
та караїмської (01–02.2006, Київ – Марі-
уполь – Сімферополь, Україна), чулим-

УВІЧНИТИ МАЛІ ТЮРКСЬКІ МОВИ: 
КОРЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО ТРИВАЄ

ської, тюркської та барбара-татарської 
(13–22.05.2006, Томськ, РФ), тувинської 
(уурін урянхайської) (24.06–07.07.2006, 
Ховсґьоль, Монголія) мов. 

З 1 липня 2006 року вступив у дію дру-
гий етап цього науково-дослідницького 
проекту польових студій, що має тепер 
назву Fieldwork Studies Altaic Languages 
for Genealogy of Korean, завершення якого 
очікується 30 червня 2009 року. Протягом 
цього періоду передбачено вивчення ще ці-
лої низки мов алтайської мовної родини – 
евенської (ламутської) та маньчжурської 
з тунгусо-маньчжурських, монгуорської, 
баоанської, бурятської та хамнігянської – з 
монгольських. Поруч з ними пальму пер-
шості знов утримуватиме вивчення таких 
тюркських мов, як саларська, киргизька, 
долґанська, якутська, башкирська, чувась-
ка та волзько- і кримськататарська. 

Як продовження цього проекту, в м. Тра-
каї (Литовська Республіка) з 15.07.2007 
по 31.07.2007 р. відбулася спільна корей-
сько-українська польова експедиція з ка-
раїмської діалектології, здійснена лінг-
вістами-тюркологами з Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України 
та Сеульського університету – к. філол. н. 
І.М. Дригою, д-р. Лі Йонг Сонг та д-р. Чой 
Воонго. Метою експедиції ставилось ви-
черпне вивчення тракайського діалекту ка-
раїмської тюркської мови та по можливості 
встановлення слідів кримського діалекту 
караїмської мови й мовної ситуації серед 
караїмів Польщі – вихідців із української 
Волині та Галича. Завдяки щирому при-
йому та справжній тюркській гостиннос-
ті місцевих жителів дослідникам вдалося 
здійснити повний аудіо- та відеозапис за 
книгами лінгвістичного опитування у носі-
їв мови та старожилів Лідії Фіркович, Юзе-
фа Фірковича, Шимона Юхневича, Марка 
Лавриновича. Багато корисної лінгвокра-
їнознавчої інформації дослідники почули 
також протягом візитів до газзана Тракая 
Юзефа Фірковича та доглядача кенаси Ми-
хаїла Зайончковського2. Радісною звісткою 



Східний світ №4 2007160

Хроніки

про збереження галицького діалекту кара-
їмської мови та побутування його на роз-
мовному рівні подекуди в Познанському 
та Вроцлавському районах Республіки 
Польща запам’яталася зустріч із Маріолею 
Абкович, головним редактором журналу 
«Авазимиз» та головою громади польських 
караїмів3. Маріоля Абкович розповіла про 
соціолінгвістичну ситуацію у караїмській 
спільноті, що проживає нині у Польщі, та 
результати діалектологічних польових сту-
дій, проведених нею із професором-тюрко-
логом Генріхом Янковським серед караїмів 
Польщі у 2005–2006 роках. Українські та 
корейські тюркологи взяли участь в об-
говоренні «Русско-караимского словаря» 
М. Лавриновича (Тракай, 2005. – 345 с.), 
польського перекладу з французької «Ка-
раїмізм. Історія та доктрина» Шимона 

1 Результати та лінгвістичні матеріали проекту – у відкритому доступі на сайті: 
http://plaza.snu.ac.kr/~altai.

2 Частково можна побачити на сайті: www.seniejitrakaj.lt.
3 www.karaimi.org\awazymyz.

Шишмана (Вроцлав: Бітік, 2005. – 227 с.) 
та англомовного посібника «Karay. The 
Trakai Dialect» турецького тюрколога Тиму-
ра Коджаоглу (у співавторстві з Ніколасом 
Фірковичем; Мюнхен: Лінком Європа, 
2006. – 242 с.). Аудіо-, відео- та наочні ма-
теріали польових студій українсько-корей-
ської експедиції були передані у розпоря-
дження караїмської громади м. Тракая. 

Учасники експедиції також узяли участь 
у святкуванні литовською караїмською 
громадою свята Курбан 25.07.2007 р., 
мали нагоду почути службу, релігійні гім-
ни та народні пісні рідною мовою караїмів. 
Від імені української науки висловлюємо 
щиру подяку усім названим і неназваним 
тут громадянам Литви та Польщі, що на-
дали допомогу нашій польовій експедиції. 

І.М. ДРИГА 
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МУЗЕЙ Ханенків продовжує розкри-
вати для публіки «таємниці» своїх 

східних фондів. Наступним у черзі довго-
строкових проектів (після експозиції кла-
сичного живопису Китаю у січні – вересні 
2007 року) є виставка «Килими Азербай-
джану ХVІІІ – початку ХХ століття», яка 
триває в музеї із жовтня 2007 року по кві-
тень 2008 року. 

Попри свій невеликий обсяг, 11 предме-
тів, колекція старовинних килимів Азер-
байджану Музею Ханенків є найціннішою 
в Україні. Переважна більшість предметів 
експонується вперше. 

В колекції представлено вироби знаме-
нитих північних шкіл азербайджанського 
килимарства – Гарабазької, Губа-Ширван-
ської та Газаської. Для художніх традицій 
ткацтва цих регіонів Азербайджану визна-
чальними є строгі симетричні композиції 
з певним набором геометричних та геоме-
тризованих рослинних, тваринних та ан-
тропоморфних мотивів, площинне тракту-
вання форм, чітка ритміка малюнка, арха-
їчне членування композиції на центральне 
поле і бордюр. Такий, за поширеною тер-
мінологією, “кавказький” стильовий тип 
вчені пов’язували із тюркською, напівко-
човою, сільською компонентою азербай-
джанської культури (В.М. Зуммер).

Центральний експонат виставки – без-
ворсовий килим «Шедде» початку ХVІІІ 
століття з приватної колекції Богдана та 
Варвари Ханенків. Килим представляє 
знамениту гарабазьку школу азербайджан-
ського килимарства. Завдяки унікальному 
зображальному ряду (поєднання двох тра-
диційно самостійних сюжетів: каравани 
верблюдів та «шахське» полювання із соко-
лами) та своїм винятковим художнім якос-
тям “київський” “Шедде” входить до осно-
вного переліку світових шедеврів азербай-
джанського мистецтва. Традиції Гарабагу 

КИЛИМИ АЗЕРБАЙДЖАНУ 
ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Новий виставковий проект 
у Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

представляє і ворсовий килим “Лямпя”, ви-
тканий на межі ХІХ–ХХ століть. “Лямпя” 
на гарабазькому діалекті азербайджанської 
мови означає “стеля кімнати”; припускаєть-
ся, що композиція килима виникла у зв’яз-
ку з розвитком розписного декору стелі та 
стін великих житлових кімнат.

Найбільше представництво в колекції 
музею має Губа-Ширванська школа ткацтва. 
До неї належить датований ХІХ століттям 
ворсовий килим “Гарагашли”, а також кіль-
ка цінних безворсових “Сумахів” ХІХ та 
ХХ століть. Найдавнішим серед останніх є 
невеликий килим ХІХ століття, що належить 
до ширванського типу. Особливою компози-
ційною та колористичною насиченістю ви-
різняється найбільший за розміром сумах 
губинського типу, витканий у 1893 році.

Газаську школу північноазербайджан-
ського килимарства представлено в зі-
бранні музею двома майже ідентичними 
ворсовими килимами – “Дагкесемен” із 
характерними видовженими по вертикалі 
медальйонами та ворсовим килимом “Ка-
чаган” з оригінальними “рогоподібними” 
мотивами на центральному полі. Ця група 
килимів датується кінцем ХІХ – початком 
ХХ століття. 

Всі килими музейного зібрання, за ви-
нятком ханенківського “Шедде”, надійшли 
до музею впродовж ІІ половини ХХ сто-
ліття з різних приватних колекцій. 

Публічному старту проекту передував 
комплекс наукових досліджень зі встанов-
лення та уточнення атрибуцій предметів. 
Особливу цінність у цьому плані мали кон-
сультації, люб’язно надані д-ром Роєю Та-
гієвою, директором Національного музею 
азербайджанського килима та декоратив-
но-ужиткового мистецтва (Баку, Азербай-
джан). Важливою умовою проведення ви-
ставки стала велика реставраційна робота, 
виконана з предметами колекції впродовж 

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÜÊÅ Ç²ÁÐÀÍÍß 
ÌÓÇÅÞ ÕÀÍÅÍÊ²Â
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кількох останніх років п. Володимиром 
Назаром, реставратором Центру наукової 
реставрації та експертизи Національного 
Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника. 

Експозицію супроводжують коментарі, 
що детальніше розповідають про історію, 
технології виготовлення та архаїчну сим-
воліку мотивів азербайджанського килима. 

Окремо розкривається тема структурного, 
семіотичного та соціального паралелізму ки-
лима та мугаму – гостро самобутньої форми 
традиційного музичного мистецтва азербай-
джанців. У просторі залу звучать фрагменти 
автентичного виконання мугаму.

До виставки підготовлено каталог ук-
раїнською та англійською мовами. 

Г.Б. РУДИК 

Килим “Шедде” (верблюди). Тип Гарабах. 
Азербайджан, початок VIII ст. Вовна, безворсове ткацтво.

Килим “Гарагашли” – три квадратні медальйони. Тип Губа-Ширван. 
Азербайджан, кінець XIX ст. Вовна, ворсове ткацтво.
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26 ЖОВТНЯ 2007 р. ви-
повнюється 70 років від 
дня народження відомого 
історика та археолога док-
тора історичних наук Оле-
га Васильовича Сухобоко-
ва. Майже все своє життя 
Олег Васильович присвя-
тив науковій дослідниць-
кій діяльності, зокрема 
більше 40 років пропра-
цював в Інституті археоло-
гії Академії наук України. 
Останнє десятиліття вче-
ний плідно співпрацює з 
Інститутом сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України.

Початок життєвого шляху Олега Васи-
льовича був такий, як і у більшості людей 
його покоління. Олег Васильович Сухобо-
ков народився в м. Трубчевськ Брянської 
обл. (Росія) 26 жовтня 1937 р. в сім’ї вчи-
теля. Закінчив середню школу та пройшов 
службу в лавах Радянської Армії. Проте 
любов до історії взяла своє і Олег Васи-
льович вступив на історичний факультет 
Харківського державного університету 
(нині Харківський національний універ-
ситет ім. В.Н. Каразіна). Вже навчаючись 
в університеті, Олег Васильович виявив 
інтерес до стародавньої та середньовічної 
історії народів Східної Європи, археології 
та, як наслідок цього, брав активну участь 
в археологічних експедиціях, серед яких 
були і дослідження пам’яток салтівської 
культури. Після закінчення університету 
Олег Васильович з 1964-го по 1966 р. пра-
цював учителем історії в одній із середніх 
шкіл м. Торез Донецької обл. Проте вже 
тоді стало зрозуміло, що його майбутній 
життєвий шлях буде пов’язаний з наукою.

У 1966 р. О. Сухобоков успішно складає 
вступні іспити та вступає до аспірантури 
Інституту археології АН УРСР. Там він по-
чав спеціалізуватись у вивченні пам’яток 
ранніх слов’ян та Давньої Русі. Науковим 
керівником йому було призначено відо-
мого українського археолога В.Й. Довжен-
ка. У 1973 р. Олег Васильович успішно 

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ
ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ОЛЕГА ВАСИЛЬОВИЧА СУХОБОКОВА

захистив кандидатську 
дисертацію, присвячену 
питанням історичного роз-
витку слов’янського насе-
лення Дніпровського Ліво-
бережжя другої половини 
І тис.н.е. 

Вже багато десятиліть 
Олег Васильович відомий 
не лише як теоретик, а і як 
практик. Протягом багатьох 
років він очолює археоло-
гічні експедиції з вивчення 
середньовічних пам’яток 
Лівобережної України, се-
ред яких є старожитності 

не лише слов’янського, а й салтівського 
населення. Науковому світові добре відомі 
його дослідження таких середньовічних по-
селень, як Путивль, Ромни, Битиця, Ніцаха, 
Кам’яне, Лубни, Опішня тощо. Наслідком 
багаторічного вивчення та узагальнення 
здобутого матеріалу став у 1993 р. успіш-
ний захист Олегом Васильовичем доктор-
ської дисертації “Етнокультурний розвиток 
населення лісостепової Лівобережної Укра-
їни наприкінці І – початку ІІ тис.н.е.”. 

Займаючись вивченням історії слов’ян, 
Олег Васильович дуже багато уваги приді-
ляв їхнім зв’язкам та контактам зі своїми 
східними сусідами. О.В. Сухобоков – ві-
домий фахівець у вивченні “хозарського 
періоду” в історії південної частини схід-
них слов’ян, а також минулого тих наро-
дів Хозарського каганату, які були безпо-
середніми сусідами слов’янських племен 
сіверян, полян, радимичів та в’ятичів у 
VIII–X ст. Слід зазначити, що питання 
характеру взаємовідносин хозар і східних 
слов’ян знайшли детальне висвітлення 
саме у низці праць О.В. Сухобокова. При 
цьому дослідник чимало уваги приділяв 
аланам лісостепового Подоння, як твор-
цям хозарської політики на слов’янських 
землях. Вчений довів, що експансіоніст-
ські дії хозарів на землях полян, сіверян, 
в’ятичів та радимичів мали суто еконо-
мічне підґрунтя, бо у VIII ст. “Хозарський 
каганат ще не мав достатньо могутньої 
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економічної бази, для чого передусім не-
обхідне було завоювання областей із зем-
леробським населенням”. Дослідник осо-
бливо відзначив роль аланів лісостепового 
Подоння у здійсненні експансіоністської 
політики хозар на слов’янських землях, 
бо “...стало необхідним винайти сили, ви-
користовуючи які можна було б зміцнити 
північно-західні області каганату і обклас-
ти даниною слов’ян на його кордонах”. За 
спостереженнями О.В. Сухобокова, про-
цес встановлення хозарської зверхності 
над сіверянами, яку проводили примусово 
переселені з Північного Кавказу на бере-
ги Дінця алани, мав поступовий характер 
і знайшов своє відображення в археологіч-
ному матеріалі. Особливе визнання Олегу 
Васильовичу принесли дослідження Би-
тицького городища, що було розташоване 
поблизу сучасного м. Суми на р. Псел, на 
землях літописних сіверян на кордоні з 
Хозарським каганатом. Дослідник довів, 
що до середини VIII ст. Битицьке городи-
ще являло собою “єдине серед волинцев-
ських пам’яток укріплене поселення, які в 
цілому мають відкритий характер”. Проте, 
як відзначив Олег Васильович, “з другої 
половини – кінця VIII ст. відкриті посе-
лення сіверян волинцевського етапу всюди 
змінюються на укріплені”. “Але це, – за-
уважив дослідник, – не завадило хозарам 
поширити свою владу на сіверян, радими-
чів, в’ятичів та полян”. Олег Васильович 
також довів, що у хозарський період Би-
тицьке городище належало до числа «хо-
зарських пунктів для збирання данини з 
приборканих племен». Проте, торкаючись 
характеру алано-слов’янських відносин у 
хозарський період, він акцентував увагу на 
досить мирній основі цих контактів.

Науковий доробок О. Сухобокова й вра-
жаючим: він – автор чотирьох монографій, 
близько двохсот наукових статей та інших 
публікацій у наукових виданнях не лише 
України, а й інших держав. При цьому зна-
чний відсоток із його публікацій завжди ста-
новили роботи зі сходознавчої проблематики. 
О. Сухобоков постійний учасник наукових 
конференцій, що відбуваються в Україні та 
поза її межами. Олег Васильович протягом 
багатьох років керує науковими темами Ін-
ституту археології НАН України, входить до 
складу редколегій багатьох наукових видань. 

Олег Васильович Сухобоков заслуго-
вує шани не лише як талановитий вчений 

та організатор, а й як відданий педагог та 
наставник молодого покоління науковців. 
Варто звернути увагу на те, що двоє із його 
вихованців – О.В. Комар та Л.І. Красиль-
никова – успішно захистили кандидатські 
дисертації з історії середньовічних кочів-
ників Східної Європи. Олег Васильович 
викладав спецкурси у Міжнародному Со-
ломоновому університеті та Переяслав-
ському педагогічному університеті. 

Особливо слід відзначити співробіт-
ництво О. Сухобокова з Інститутом схо-
дознавства ім. А. Кримського. З 1998 р. 
він – постійний член Спеціалізованої вче-
ної ради інституту із захисту докторських 
(кандидатських) дисертацій, де виступає як 
експерт та опонент. Вчений також є членом 
редколегій періодичних видань Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського – “Сходо-
знавство” та “Хозарський альманах”. Олег 
Васильович неодноразово був рецензентом 
монографій та збірників статей, котрі вида-
вали в Інституті сходознавства.

Олег Васильович Сухобоков завжди 
відзначався відданістю справі розвитку на-
уки, що не знає ні державних кордонів, ні 
національної приналежності. Він – лише 
за правдиве зображення минулого народів 
Східної Європи, вільне від ідеологічних 
штампів! І сьогодні Олег Васильович про-
довжує успішно працювати на ниві науки. 
У творчих його планах – вихід нової моно-
графії, роботу над якою він завершує.

О. Сухобоков бачить майбутнє науки у 
співробітництві фахівців суміжних наукових 
напрямів. Ми знаємо також Олега Васильо-
вича як прекрасну людину, повсякчас гото-
ву прийти на допомогу. Він завжди поважає 
думки колег і підтримує нові наукові ідеї. 
Незважаючи на свої вагомі досягнення на 
ниві історичної науки, Олег Васильович був 
і залишається дуже скромною людиною.

У цей знаменний день колектив Інсти-
туту сходознавства ім. А. Кримського На-
ціональної академії наук України поздо-
ровляє Олега Васильовича з важливою по-
дією – 70-річним ювілеєм. Бажаємо Олегу 
Васильовичу довгих років життя, міцного 
здоров’я, творчої наснаги, щастя та по-
дальших успіхів на ниві науки!

 Провідний науковий співробітник
Інституту сходознавства 

ім. А. Кримського НАН України,
доктор історичних наук 

О.Б. БУБЕНОК
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12 ЛИСТОПАДА 2007 р. 
виповнюється 70 років від 
дня народження Володи-
мира Кузьмича Михєєва – 
видатного вченого, одного 
з організаторів сучасних 
наукових досліджень на 
Слобожанщині, дослідни-
ка старожитностей ранньо-
го Середньовіччя Східної 
Європи. Він народився в 
передвоєнні роки у с. Лу-
хівка Саранського р-ну в 
Мордовії в родині військо-
вослужбовця, що деякою 
мірою визначило такі риси 
його характеру, як вну-
трішня дисциплінованість, цілеспрямова-
ність, наполегливість, ініціативність, умін-
ня чути й розуміти людей, доносити свою 
думку до кожного. 

Ще під час навчання на історично-
му факультеті Харківського державного 
університету імені О.М. Горького (нині 
Харківський національний університет  
ім. В.Н. Каразіна) В. Михєєв виявив ці-
кавість до древньої історії та археології. 
Його перша наукова публікація була при-
свячена пам’яткам передскіфського часу в 
басейні Сіверського Дінця, у чому виявив-
ся певний вплив його наукового керівника 
й учителя Б.А. Шрамко. Однак вже до кін-
ця студентського років Володимир Кузь-
мич на все життя визначив основний на-
прямок самостійних наукових досліджень, 
спрямувавши свій, розум, волю та енергію 
на вивчення старожитностей салтівської 
археологічної культури VІІІ–Х ст. Беручи 
активну участь у всесоюзних наукових 
конференціях у Москві (починаючи із дру-
гої половини 50-х рр. ХХ ст.), він здружив-
ся із представниками свого покоління, які 
згодом стали великими вченими й своїми 
роботами залишили значний слід в історії 
східноєвропейської археології, – В. Вино-
градовим, О. Гадлом, В. Гуляєвим, А. Ха-
зановим та О. Шкурком.

Пройшовши довгий і складний шлях 
наукового і викладацького становлення від 
лаборанта Археологічного музею ХДУ та 

аспіранта до професора, 
завідувача кафедрою і про-
ректора з навчальної робо-
ти у своєму рідному ВНЗ, 
він захистив диплом, а по-
тім кандидатську (1968) і 
докторську (1986) дисер-
тації на тему соціально-
економічного розвитку на-
селення салтівської куль-
тури Подоння-Приазов’я, 
зробивши істотний внесок 
у вивчення ранньосеред-
ньовічних старожитностей 
півдня Східної Європи, 
і зокрема народів Хозар-
ського каганату. 

Майже піввіку Володимир Кузьмич 
проводить стаціонарні польові археологіч-
ні дослідження пам’яток раннього Серед-
ньовіччя, показуючи приклад наукового 
практичного довголіття й уміння організо-
вувати масштабні, комплексні досліджен-
ня із залученням широкого кола вчених і 
фахівців. Широке і представницьке коло 
пам’ятників, на яких він проводив роз-
копки: городища Теплинське, Сидорівське 
й Коробові Хутори, могильники – Нетай-
лівський, Червона Гусарівка та Червона 
Гірка, археологічний комплекс у с. Суха 
Гомільша. Разом із С.О. Плетньовою у 
рамках робіт радянсько-болгаро-угорської 
експедиції він відкрив і почав досліджен-
ня нині широко відомого Маяцького ката-
комбного могильника. Однак улюбленим 
пам’ятником для нього довгі роки залиша-
лося городище Маяки у Слов’янському ра-
йоні на Донеччині, де вченим проведено 5 
найбільш плідних, на його думку, сезонів. 
Матеріали цих досліджень лягли в основу 
сучасного розуміння економіки лісосте-
пової зони Хозарського каганату. В його 
експедиціях завжди було багато студентів, 
випускників, помічників та гостей. Цьому 
сприяла творча та демократична атмосфе-
ра його робочого колективу, спрямована 
на позитивне розкриття кожної особистос-
ті, що, врешті-решт, природно вилилось 
у створення власної наукової польової 
школи В. Михєєва. Чимало професійних 

ДО ЮВІЛЕЮ ВЧИТЕЛЯ
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До ювілею вчителя

археологів, працівників навчальних та му-
зейно-краєзнавчих закладів Слобожанщи-
ни пройшло через горнило його експеди-
цій і назавжди пов’язали своє життя з ви-
вченням історії рідного краю.

Володимир Кузьмич Михєєв – автор 
близько 100 наукових публікацій, серед 
яких варто виділити монографію “Подонье 
в составе Хазарского каганата” (1985), чо-
тири випуски довідкового видання “Архео-
логічні пам’ятники Білгородської області” 
(90-ті рр. ХХ ст., у співавторстві з О.Г. Дя-
ченко); два навчальних посібники: “Архе-
ология железного века Восточной Европы: 
Древние славяне” (1989, разом з О.Г. Дя-
ченко) та “Археологія залізного віку Схід-
ної Європи” (2000, разом з Б.А. Шрамко).

Під керівництвом ювіляра підготовле-
но й захищено десяток кандидатських і  
2 докторські дисертації. Володимир Кузь-
мич вміє керувати науковцями: не сковуючи 
енергії та ініціативи молодого дослідника, 
своїм критичним ставленням та методични-
ми порадами В. Михєєв, як вмілий лоцман, 
вчить долати приховані рифи та водокрути 
бурхливого моря науки. Все це на теперіш-
ній час втілилося у створення харківської 
школи хозарознавства та болгаристики, 
до якої можна віднести В.С. Аксьонова, 
О.Б. Бубенка, В.В. Колоду, А.В. Криганова, 
В.В. Скирду, О.О. Тортику й ін.

Ще на зорі своєї наукової діяльності 
В.К. Михєєв багато сил віддав археологіч-
ному музею Харківського держуніверсите-
ту, через роботу в якому пройшла ціла пле-
яда вчених історичного факультету. Тому й 
не дивно, що, перебуваючи на посту про-
ректора рідного ВНЗ, на базі колишнього 
навчально-допоміжного музейного підроз-
ділу учений створив Музей археології та 
етнографії Слобідської України, який за-
раз очолює один із його учнів.

За плідну наукову діяльність у 1997 р. 
В.К. Михєєву було присвоєне звання “За-
служений діяч науки й техніки України”, 
у 2001 р. він став академіком Української 
академії історичних наук.

Вже багато зроблено. 70 років – вік до-
сить поважний для науки, час підведення 
підсумків. Але Володимир Кузьмич й доте-
пер, як кажуть, “у темі”. Використовуючи 
свій величезний життєвий досвід, перебо-
рюючи інерцію часу й тягар багатьох по-
чесних обов’язків, він продовжує польові 
дослідження, публікує свої роботи, пов’я-
зані з археологією й історією Хозарського 
каганату, організовує і бере участь у науко-
вих конференціях. Володимир Кузьмич ор-
ганізував й очолив редакцію “Хозарського 
альманаху”, де публікуються провідні 
археологи та історики-медієвісти, які ви-
вчають раннє Середньовіччя півдня Схід-
ної Європи. Окрім того, вчений входить 
до складу редколегій періодичних видань 
Інституту сходознавства – “Східний світ”, 
“Сходознавство” та “Материалы по архео-
логии, истории и этнографии Таврии». Во-
лодимир Кузьмич вже багато років є чле-
ном спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій 
при Інституті археології та Інституті сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України. 
З 2001 р. він завідує кафедрою історії Між-
народного Соломонового університету, бу-
дучи одночасно й директором Науково-до-
слідного центру хозарознавства. Дай Боже 
йому здоров’я, творчого натхнення й мо-
лодості в душі!

Сердечний уклін Вам, дорогий Учите-
лю! Багато щасливих років бажають Вам 
Ваші учні й студенти! 

ВІЧНИЙ УЧЕНЬ 
к.і.н. В.В. КОЛОДА 
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2007 РІК став роком великої 
втрати українського китає-
знавства. Раптово пішов із 
життя професор Владислав 
Седнєв, з ім’ям якого наза-
вжди пов’язане відродження 
українського китаєзнавства у 
1980–1990-х роках. 

Владислав Володимирович 
Седнєв народився 27 грудня 
1947 року в місті Одесі у ро-
дині військовослужбовців. 
Після закінчення у 1972 році 
Військового інституту іноземних мов 
(м. Москва) проходив військову службу на 
різних офіцерських посадах на Далекому 
Сході СРСР. Наприкінці 1970-х років був 
переведений до Київського вищого загаль-
новійськового командного училища, де 
пройшов шлях від викладача китайської 
мови до начальника кафедри іноземних 
мов. Військову службу полковник В.В. Се-
днєв закінчив у 1992 році. 

Саме з Києвом пов’язана активна на-
укова і педагогічна діяльність Владислава 
Володимировича. 1981 року він одержав 
ступінь кандидата історичних наук на ка-
федрі історії і права країн Азії, Африки та 
Латинської Америки Київського держав-
ного університету імені Т.Г. Шевченка. 
З 1983 року В.В. Седнєв – доцент цієї ж 
кафедри. 

В середині 1980-х років В.В. Седнєв роз-
починає боротьбу за відродження україн-
ського китаєзнавства. 1986 року Владислав 
Володимирович очолює щойно створене 
Українське відділення Всесоюзної асоціації 
китаєзнавців (ВАКИТ). Діяльність ВАКИТ 
стала яскравою сторінкою у розвитку укра-
їнського сходознавства, значною мірою під-
несла рівень та авторитет української науки. 
1989 року у Києві проходить Міжнародна 
наукова конференція ВАКИТ за участю про-
відних радянських та закордонних вчених, 
полум’яним серцем якої був науковець та 
організатор науки В.В. Седнєв. Чимало зу-
силь доклав Владислав Володимирович для 
створення відділу сходознавства в Інституті 
мовознавства ім. О.О. Потебні. У 1991 році 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

за його безпосередньої участі 
було відтворено Інститут схо-
дознавства ім. А. Кримського 
АН України. 

Значний науковий доробок 
В.В. Седнєва створений під 
час його плідної наукової ді-
яльності в Інституті світової 
економіки та міжнародних 
відносин НАН України, де 
він працював з 1992 року на 
посадах старшого наукового 
співробітника, завідуючого 

відділом, провідного наукового співробіт-
ника. Вагомий внесок Владислав Володи-
мирович зробив у розвиток міжнародного 
наукового співробітництва. Його добре 
знали та поважали не тільки колеги про-
відних науково-дослідних закладів КНР, а 
й китаєзнавці багатьох країн світу. 

В середині 1990-х років В.В. Седнєв 
створює та очолює Інститут “Схід – Захід” 
при Київському національному лінгвіс-
тичному університеті, де Владислав Во-
лодимирович також очолює кафедру мов 
і цивілізацій Далекого Сходу. 1994 року 
одержує звання професора. Під керівни-
цтвом В.В. Седнєва зростає ціла плеяда 
молодих китаєзнавців та сходознавців. 

У 2000-х роках професор Седнєв про-
довжує активну наукову, викладацьку 
та організаційну діяльність. Створені та 
плідно працюють Українська асоціація 
китаєзнавців, Центр азіатсько-тихооке-
анських досліджень, щорічно проходять 
наукові конференції, здійснюється міжна-
родний обмін науковими делегаціями та 
дослідженнями, виходить журнал “Украї-
на – Китай”, друкується велика кількість 
наукових досліджень...

На жаль, 6 березня 2007 року під час 
закордонного відрядження на наукову кон-
ференцію В.В. Седнєв раптово пішов із 
життя. Зупинилося серце видатного україн-
ського науковця, педагога, чуйної та доброї 
людини. Пам’ять про Владислава Володи-
мировича назавжди збережеться у серцях 
його колег та учнів.

ВІД КОЛЕГ, УЧНІВ ТА ДРУЗІВ
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L.V. Matveeva 
FROM THE HISTORY OF PAN-GERMANISM 

AND GERMAN STRIVING FOR THE EAST (1914–1916)
(ACCORDING TO BUZESKUL V.P.)

The article deals with the beginnings of Pan-Germanism ideology and German striving for the East. 
Special attention is paid to the German scientists’, especially — historians’ role in the forming of Pan-
Germanism. In his works Buzeskul V.P. thoroughly investigates this problem. Vladislav Buzeskul de-
fines the process of Germany’s conversion into “big Prussia” in XIX c., which was rendered with active
assistance of German historical science. 

G.V. Batenko, S.S. Shchevelev 
HISTORIOGRAPHY OF THE ISSUE OF THE BRITISH MANDATE 

ESTABLISHMENT IN PALESTINE
The interest in a Palestinian problematic was always high in the European and Middle-East Studies. 

The history of the international and British presence in Palestine merits severe analysis and full under-
standing as the installation of the British mandate as well as the outcome that originated Jews-Arabian 
problem was influenced much by these facts.

The detailed and comprehensive investigation of the sources, causes, problems and lessons of man-
date control of Palestine are nowadays actual not only from historical point of view, but also from the 
practical and political ones. After the Second World War this crisis developed into the armed conflict
and influenced local geopolitical situation in many countries and peoples.

So, achievements of the European and Middle-East Studies and historiography under certain conditions 
of critical understanding essentially help to lighten the problems of Palestinian development at the beginning 
of ХХ c., display sources and evolution of events, which were connected to Jews-Arabian confrontation.

O.B. Bubenok
THE INFLUENCE OF IDEOLOGY OF THE ANCIENT IRANIANS 

ON THE FUNERAL TRADITIONS OF THE SLAVS
At present we can state that some funeral pagan traditions of the Slavic ethnic groups of Eastern and 

Central Europe, funeral customs of the ancient Iranophone nomads (Scythians, Sarmatians and Alans) 
as well as of the modern Ossetians are similar to each other. This fact is confirmed by the evidences of
Medieval writers and Modern Ethnologists. Thus, some common features in the funeral pagan tradi-
tions of the medieval Slavs and ancient Iranophone nomads can be indicated: the deploring of a dead 
with cutting face, whipping body by knouts and fists; bringing the dead to the cemetery on a carriage or
a sledge; rich burial and funeral repast; offering animals and human-beings as a sacrifice for the dead;
devoting of a horse in honour of the dead; etc. So, the funeral ceremony is very conservative and there-
fore we can believe that originally the proto-Slavs could adopt some funeral customs from the bearers 
of Scythian culture in Central Europe at ancient times. And later on, at early medieval times, the Eastern 
Slavs had adopted other funeral customs from the descendants of Sarmato-Alans in steppes of the Black 
Sea region.

A.L. Zelinsky
TO THE ISSUE OF SERAPIS’ CULT FOUNDER

Majority of researchers in history of Serapis’ cult consider Ptolemy Soter to be its immediate founder. 
But to my mind, hypothesis which connects the origin of this cult with the name of Alexander the Great 
is more probable. The very nature of the cult points to this, as it is not terminated by Greek and Egyptian 
elements. This hypothesis is also supported by relevant Hellenistic tradition, as seen in Greek, Roman 
and Byzantine narratives, and, to a certain extend, by archaeological evidences.

I.A. Kiptsar
THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN-CHINESE COMMISSION ON SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL COOPERATION AS AN OPTIMIZING FACTOR OF THE PRESENT-DAY 

MUTUAL RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND CPR
This article deals with the main stages of the formation and development of Ukrainian-Chinese 

commission on scientific and technical cooperation. Its activity presented on the certain examples is
the factor of optimization of relations between Ukraine and China and gave them grounds to get a new 
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higher level of development. The article describes in details the commission activity and outlines its 
positive role in trade and economic cooperation of Ukraine and China.

Yu.M. Kochubey
FRENCH ORIENTALISM: FROM “RECONCILIATION OF RELIGIONS” 

TO THE “DIALOGUE OF CIVILIZATIONS” (L. MASSIGNON – R. GARAUDY)
The author presents the evolution of French Orientalists’ views during the XIXth–XXth centuries 

concerning the way to deal with Islam without loosing European Christian values. The first move was
to seek reconciliation of Christianity and Islam on the basis of common values (Ch. De Fouquaut,  
L. Massignon). Their research studies opened a way for appearance of an idea of a dialogue of civiliza-
tions (R. Garaudy, M. Hatemi) which opposes the idea of a “clash of civilizations” proposed by Ameri-
can neo-conservatives (B. Lewis, S. Huntington, D. Pipes).

E.А. Kovalyov
THE HISTORY OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL LANGUAGES 

AT THE RICHELIEU LYCEUM IN ODESSA: 1837–1854
The Institute of Oriental Languages was founded at the Richelieu Lyceum in 1837, instead of the former 

School of Oriental Languages which had existed in Odessa from 1828. The structure of the Institute was deter-
mined in the Statute of the Lyceum. Students studied Arabian, Turkish and Persian languages, and also the most 
part of subjects of the faculty of law. The Institute intended to train interpreter officials.

Education of students in the Institute was limited by studying oral and written speech of oriental 
languages. They did not receive fundamental knowledge on the political history, literature, culture and 
religions of Eastern peoples. That’s why only a few students of the Institute managed to get a job in their 
specialty. Professors of the Institute understood these lacks and repeatedly petitioned to enlarge a circle 
of oriental subjects that should be taught in the Institute. Still, for the various reasons (bureaucratic and 
another) their offers were not accepted by the chiefs.

Orientalists V.V. Grigoriev, V.N. Kuzmin and I.N. Kholmogorov taught at the Institute. All of them 
combined their pedagogical work with the scientific activity.

There was a significant library in the Institute, which consisted of printed books and manuscripts.
The Institute of Oriental Languages was closed down in 1854, as teaching of oriental languages in 

Russia was concentrated in the St.-Petersburg University.
 

I.V. Otroshchenko
THE NATIONAL-CULTURAL PROCESSES IN BURYATIYA (1920-1930TH YEARS): 

THE MONGOLIAN FACTOR
The Buryat elite actively strengthened cultural, in particular language, connections between two 

republics (1920th years – 1931). Probable cultural association was distributed to Buryatiya and МPR. 
Buryats did not exclude connection to this process and the Inner Mongolia. Unfortunately, the totalitar-
ian state severely interfered in this creative development. As one of consequences of such intervention 
were language reforms in Buryatiya (1930th years). 

G.O. Pavlova
THE PROBLEM OF THE MODERN SITUATION AND FUNCTIONING OF DIALECTS 

OF GREEKS OF THE AZOV SEA BASIN
The article deals with the problem of the modern situation and functioning of dialects of Greeks of 

the Azov sea basin. At the beginning of the research the author provides some information about the 
foundation of Greek settlements on the territory of the Azov sea basin. Special attention is paid to their 
way of living during the period of Stalin’s repressions. The author tries to analyze the modern situation 
of the Greek dialects in the Azov sea region, the attitude of the younger generations towards their cul-
tural heritage, one of the main elements of which is the language. Further the author pays attention to 
the functioning of Greek dialects and studies the main spheres of human life, where the dialect-speakers 
more frequently use the language of their ancestors. 

M.A. Taran
THE TAIWAN STRAIT CRISIS OF 1995-96: 

THE KEY STIMULUS AND THE CONDUCTING MODELS OF THREE PARTS
The article is devoted to the new stimulus of sharpening of confrontation concerning Taiwan in 

1990th. The author shows the typical models of conduct in the conditions of crisis of three parts engaged 
in antagonism: the USA, the PRC and Taiwan. The conclusion of the article is that governments used 
this situation to demonstrate the basic principles of their policy in this region.
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Summaries

O.A. Bordilovska
M.A. JINNAH – FOUNDER OF PAKISTAN

The article is dedicated to one of the most prominent persons in the New Asian history – Mohammad 
Ali Jinnah, founder of Pakistan, a great man, who had changed the map of the South Asia. His person-
ality is adored by citizens of Pakistan and usually strictly criticized much more in India. The research 
shows the evolution of his political conception, different sides of his activity and covers the main prob-
lems of the state of Pakistan through 60 years of its independence. 

T.V. Demchuk
THE ISSUE OF SYNONYMY RESEARCH IN THE LINGUISTIC TRADITION OF CHINA

The article deals with the phenomenon of synonymy in linguistic tradition of China. The paper 
describes the level of scientific study of this issue during different historical periods. The main facts 
of the article demonstrate that the synonymy has been studied in Chinese linguistics for a long period 
of time (from primitive analysis of semantic and functional characteristics of synonyms to the modern 
theoretical works).

V.I. Ryzhykh
COMPONENT PARTS OF VERBAL SENTENCE IN ARABIC GRAMMAR TRADITION
The article deals with the structure of Arabic verbal sentence. The main attention is paid to assign-

ment of main and all secondary members of the sentence and the terms which are used for definition of
these members. The special syntactic designs which can be in the Arabic verbal sentence are enumer-
ated in this article and the names of their component parts are also given in accordance with Arabic 
sources. 

I.V. Sivkov
THE FORMING OF ARABIC SOCIOPOLITICAL AND LAW VOCABULARY DURING THE 

CLASSICAL AND POSTCLASSICAL PERIOD (VII–XVIII CC.)
The article deals with the semantic development of the words that were used as sociopolitical and law 

terms in classical historiographical works in classical (VII–XII centuries) and postclassical (XIII–XVIII 
centuries) periods of the development of Arabic vocabulary. The studying of its semantic development 
includes the definition of semantic peculiarities of the lexical units that were used as sociopolitical and
law terms in certain periods of Arabic vocabulary development, considering the point whether they 
are used as terms in Modern Literary Arabic or lost their terminological usage. We divide all the terms 
dealt with onto those used in Modern Literary Arabic language without semantic changes; those that are 
used in Modern Literary Arabic language with semantic changes and that have lost their terminologi-
cal semantics; and those that are out of active usage and transformed into archaic and historic lexemes. 
The whole research is conducted in the context of development of Arabic world statehood building (the 
emergence of the new state and law forms and institutions). 

K.M. Tyshchenko
THE HUNGARIAN STRATUM OF THE UKRAINIAN TOPONYMY: 

NAMES OF THE ARPADIDES
The article applies a new method (the toponymic context method) to the studies of Hungarian traces 

in the place name system of Ukraine. The author showed, that a number of names of Hungarian Princes 
from Constantin Porphyrogenet’s De administrando imperium are recognizable in various oikonyms 
throughout Ukraine, viz: Λεβεδίας Λιούντικα; Ἀρπαδής, Ταρκατζοῦς, Ἰέλεχ, Ἰουτοτζᾶς, 
Ζαλτᾶς; Τεβέλης, Ἐζέλεχ, Φαλίτζι[ς], Ταξίς, Φαλῆς, Τασῆς, Τερµατζοῦς, Βουλτζοῦς, Καλῆ. 
Also the names of Geza and Kurszan have been found in toponymy.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß 
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Журнал “Східний світ” приймає матеріали з будь-яких країн. Вони мають бути 
написані або перекладені українською мовою і надіслані на адресу: Україна 01001, 
вул. Грушевського 4, Київ-1, Інститут сходознавства НАН України, редакція журналу 
“Східний світ”, e-mail: instkrymsk@gmail.com.

Роздрук або машинопис статей, надрукованих через два інтервали на стандарт-
ному білому папері формату А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні 
супроводжуватись електронною копією у вигляді документа Microsoft Word for 
Windows з розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і 
не повертаються.

Обсяг статті не повинен перевищувати 1,5 д.а. Стаття супроводжується резюме 
англійською мовою обсягом 200–500 слів (переклад назви статті обов’язковий).

На окремій сторінці наводиться назва статті, повне ім’я автора, науковий ступінь, 
назва організації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
1. Кожний малюнок на звороті має бути підписаний “до статті – назва статті”; 
2. Формат растрової ілюстрації – *.tif (300 dpi);
3. Формат векторної ілюстрації – *.ai, *.eps або *.cdr;
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстового на окремому носії (CD, 

floppy);
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини полоси набору – 145 мм.
Вимоги до таблиць:
1. Подаються у текстовому форматі *.doc (*.rtf) окремими файлами;
2. Ширина – не більше 145 мм.
Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я 

автора, рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки [Рибалкін 1993, 
66]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є 
посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться 
посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з 
комою. Текстові посилання подаються в кінці статті, перед літературою. 

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці 
статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви 
цитованих праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Пріцак О. Не-”дикі” половці // Східний світ, 1995, №1.

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною 
діакритикою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту 
з урахуванням традиційних написань.

Необхідно супроводжувати статтю резюме англійською мовою (5–6 речень), а також 
даними про автора статті (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
місце роботи, домашня та робоча адреси, телефони, e-mail).
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