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The article is devoted to a group of Japanese Orthodox intellectuals, who at the end of the 
nineteenth century were sent to study at the Kiev Theological Academy. They are Mii Michirō (in 
the baptism Simeon, 1858–1940), Konishi Masutarō (Daniel, 1862–1940), Nameda Yoshio 
(Clement, 1895), Kawamoto Kakusaburō (Ivan, 1868–1945), and Saikaishi Shizuka (Mark, 1868–
1939). Their study in Kiev falls for the period from 1883 to 1895. The paper considers Japanese 
graduates of Kiev Theological Academy as a separate group of intellectuals and as part of the Japa-
nese Christian community. Their intellectual activity primarily took place in the field of educa-
tion – both spiritual and secular (teaching, developing textbooks and manuals). They also wrote 
articles in religious and secular journals, worked in editorial boards of Orthodox media; they also 
wrote books, namely, theological works, memoirs, travel notes, etc., translated religious and fic-
tion, mainly from the Russian language. In this group there are representatives of different types: 
namely, Symeon Mii is a church intellectual, Kavamoto, who later changed the surname to Senu-
ma, and Saikaishi are laymen closely connected with the Church, while Konishi represents a kind 
of a secular intellectual and a “heretic” in his relation to the Church. The second part of the article 
focuses on the life and work of Ivan Kawamoto-Senuma and Clement Nameda.

Keywords: intellectuals, Japan, Japanese Orthodox Church, Kiev Theological Academy, Or-
thodoxy 

ЯпОнСькІ ІнТелекТуали – випуСкники київСькОї
духОвнОї академІї: Іван кавамОТО-Сенума Та маРк СайкайСІ
(Закінчення)1

С. В. Капранов
Четвертим японцем, направленим на навчання до Києва, був Іван (Іоанн) Яки-

мович кавамото какусабуро2 河本恪三郎, більш відомий за іншим своїм прізви-
щем – Сенума 瀬沼 (1868–1945). Він народився в м. Хатіодзі провінції Мусасі (нині 
столичний округ Токіо), у родині дрібного торговця на прізвище Сенума, але був 
усиновлений родиною Кавамото [Дневники… 2004, ІІ, 668]. Якось, ще підлітком, 
він почув проповідь святителя Миколая і, вражений, вирішив прийняти православ’я. 
Батьки були проти, проте Какусабуро втік з дому і разом із трьома товаришами пої-
хав до Токіо, де 1883 р. вступив до семінарії, однак, провчившись там сім років, за-
лишив її й поїхав до Росії. Спочатку юнак хотів був стати лікарем, але, врешті, 
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все-таки повернувся до духовної кар’єри. Для цього довелося ще рік навчатися в 
семінарії в Санкт-Петербурзі, щоб мати середню духовну освіту [Суґіяма 2008, 
473]. Певне, саме там він познайомився з архімандритом Антонієм (Храповиць-
ким)3, стиль спілкування якого з учнями “на рівних” він пізніше наслідував і якого 
як педагога вважав за свій ідеал [Дневники… 2004, ІІІ, 326–327].

1891 р. Івану Кавамото за клопотанням св. Миколая дали дозвіл продовжувати 
богословську освіту в КДА після складання вступних іспитів та призначили сти-
пендію Святійшого Синоду 210 карбованців на рік. Того ж року 16 серпня Кавамото 
прибув до Києва. 1892 р. він був переведений на ІІ курс [Путро О., Путро А. 2010a, 
144]. У червні 1893 р. його перевели на ІІІ курс, у червні 1894 р. – на IV курс [Пу-
тро О., Путро А. 2010b, 127–129].

Під час навчання Іван Кавамото познайомився з другом св. Миколая – С. А. Ра-
чинським4 і бував у його маєтку в с. Татєво Смоленської губернії [Дневники… 2004, 
ІІІ, 250; Садовский 2013, 26–27]. Рачинський був відомий своєю прихильністю до 
японських православних студентів, одного з них, Сергія Сьодзі, вчений навіть уси-
новив [Иванова 1993, 72].

У 1895 р. Іван Кавамото закінчив КДА, написавши роботу на тему “Вчення 
св. Афанасія Великого про втілення сина Божого і здійснене ним діло спокутуван-
ня”, і здобув ступінь кандидата богослов’я – як і інші японці, “без прав духовно-
навчальної служби в межах Російської імперії” [Бовкало]. У вересні того ж року 
Іван Кавамото побував у Кронштадті, де зустрівся зі св. Іоанном Кронштадтським, 
який благословив його й подарував свої книги, зокрема “Моє життя во Христі”, 
“Бесіди про Бога-Творця і Промислителя світу”. Книги згодом у Японії було пере-
кладено й видано японською мовою [Мацусима 2007].

На зворотному шляху на батьківщину в жовтні 1895 р. Іван Кавамото завітав до 
Палестини. Він був другим православним японцем, який здійснив прощу до Святої 
Землі (першим був Олександр Мацуї5, що побував там 1882 р.). Під враженням по-
баченого Кавамото написав листа св. Миколаю. “Лист дихає благочестивим почут-
тям, – занотував святитель у щоденнику. – Це – перший японець, що поклоняється 
великим святиням зі щиро християнським настроєм та натхненням” [Дневники… 
2004, ІІІ, 217]. У Палестині Кавамото, маючи рекомендаційного листа від св. Мико-
лая, був прийнятий представниками православного духовенства, зокрема Патріар-
хом Єрусалимським Герасимом6. Іван Якимович розповів йому про історію Япон-
ської православної церкви, зазначивши, що її “праматерями” є Грецька та Єруса-
лимська церкви. Святі отці передали для японських одновірців священні реліквії та 
інші цінні дарунки, які св. Миколай високо оцінив як свідчення визнання Японської 
церкви. Свята Земля справила на Кавамото сильне враження, пізніше він неоднора-
зово виступав з доповідями на тему своєї прощі [Бесстремянная 2007; 2008; Днев-
ники… 2004, ІІІ, 234–235, 237, 311, 530, 615].

До Японії Кавамото повернувся 5 січня 1896 р. [Дневники… 2004, ІІІ, 231]. Він 
одразу ж був призначений викладачем семінарії [Дневники… 2004, ІІІ, 236], а не-
вдовзі, 15 квітня, став начальником духовних шкіл7 [Дневники… 2004, ІІІ, 294]. Ви-
кладав Іван Якимович різні предмети – Святе Письмо, моральне богослов’я, 
російську мову, географію тощо [Дневники… 2004, ІІІ, 323, 332, 426]. Лекції з мо-
рального богослов’я він сам роздруковував у власній кімнаті й роздавав учням; 
1897 р. їх було видано літографським способом окремою книжкою [Дневники… 
2004, ІІІ, 546, 646]. Подібно до своїх колег, Кавамото писав статті для православних 
японських видань – “Сейкьо сімпо” та богословського журналу “Сінкай”. Напри-
кінці червня 1897 р. Іван Якимович (Какусабуро) повернув собі прізвище Сенума8.

У вільний час Сенума давав також приватні уроки російської мови. Їх у нього 
брала, зокрема, вчителька жіночої школи при семінарії Ямада Ікуко 山田郁子, у 
хрещенні – Олена Луківна9 [Щербенко 2013]. Між учителем та ученицею виникло 



Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії...

The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          7

романтичне почуття, і 8 січня 1898 вони побралися, попри те що Ямада була зару-
чена з братом своєї колеги Надії Такахасі [Дневники… 2004, ІІІ, 663–664]. Ясна річ, 
стався скандал, і лише завдяки старанням св. Миколая справу вдалося залагодити. 
8 листопада в молодого подружжя народилася дочка [Дневники… 2004, ІІІ, 812].

Проте скромна роль дружини ректора не задовольняла Ікуко, вона мріяла стати 
письменницею. Для цього за японським звичаєм треба було знайти вчителя з числа 
визнаних майстрів слова – це був звичайний шлях до літературної кар’єри (як для 
жінок, так і для чоловіків). Тому наприкінці лютого 1901 р. Сенума звернувся до ві-
домого прозаїка Одзакі Койо 尾崎紅葉 (1867–1903), автора популярних сентимен-
тальних романів, що продовжували традиції японської та китайської класики, з 
проханням взяти Ікуко в учениці [Суґіяма 2008, 474]. Одзакі погодився і дав своїй 
новій підопічній літературне ім’я Кайо 夏葉 (дослівно “Літній листок”, тоді як 
псевдо самого Одзакі означає “Червоний листок”, тобто осінній лист клена). Саме 
під цим ім’ям – Сенума Кайо – Ікуко, вона ж Олена Луківна Сенума, стала пізніше 
відома в Японії як перекладачка російської прози – Достоєвського, Тургенєва, Че-
хова та ін., а також як одна з перших у Японії феміністок: вона була активним чле-
ном гуртка “Сейто” 青鞜 (“Синя панчоха”) [Иванова 1993, 86–88; Щербенко 2013; 
Суґіяма 2008].

Іван Сенума також вирішив пробувати себе як перекладач. 13 квітня 1902 р. він 
написав листа Толстому з проханням дозволити йому перекласти японською роман 
“Анна Кареніна”. Діставши дозвіл, Сенума працював над перекладом у співавтор-
стві з Одзакі Койо, який здійснював стилістичне редагування, а оскільки переклад 
твору письменника, відлученого від церкви, міг би зіпсувати репутацію викладача 
православної семінарії, Іван Якимович підписав його псевдонімом дружини – Кайо 
[Cockerill 2011, 527]. Переклад першої частини роману виходив окремими главами 
з вересня 1902 р. по лютий 1903 р. в журналі “Бунсо”, подальша робота припини-
лася через смерть Одзакі. Усі випуски журналу з фрагментами роману Сенума 
надсилав Толстому. Листувався Іван Якимович також із послідовником Толстого 
П. О. Буланже10 та біографом письменника П. О. Сергєєнком11, якому надсилав кни-
ги про Толстого, видані в Японії [Шифман 1971; 1976]. Проте, на відміну від Коні-
сі, релігійно-філософських поглядів Л. М. Толстого Сенума не поділяв – про це 
свідчить як його життєвий шлях, так і власні богословські праці. 

Крім того, Сенума переклав оповідання Достоєвського “Ялинка та весілля”, опу-
бліковане в березні 1902 р. у журналі “Бунґейкан” 文芸界 (“Світ літератури”) також 
за редакцією Одзакі під назвою “Мунадзанйо” 胸算用 (“Розрахунок”) [Сакакібара]. 
Сенума був одним із небагатьох, хто в ті часи перекладав російську літературу без-
посередньо з оригіналу й не лише вільно володів мовою, а й знав російські реалії. 
Не полишив Іван Якимович і журналістику: 1901 р. він з ініціативи св. Миколая по-
чав листуватися з Л. О. Тихомировим12, завдяки чому став кореспондентом газети 
“Московские ведомости”. Тихомиров цікавився Японією й навіть пробував вивчати 
японську мову, написав брошуру “Християнські завдання Росії та Далекий Схід”, 
тому й шукав контактів із православними японцями [Репников 2013; Дневники… 
2004, IV, 388, 849]. А 1902 р. стаття Сенуми “Основні проблеми етики” вийшла у 
збірнику “Релігія та людина”, виданому Спілкою православної молоді за редакцією 
Ямади Куратаро13 [Сенума 1902].

Коли почалася Російсько-японська війна 1904–1905 рр., Сенума разом з іншими 
професорами семінарії склав і видав для японської армії військовий російсько-
японський розмовник; кошти на видання зібрали самі автори [Дневники… 2004, V, 
13; Сенума 1904]. Крім того, він разом з групою представників Японської право-
славної церкви брав участь у міжрелігійному мітингу в Токіо, який відбувся 
16 травня 1904 р. У мітингу взяли участь представники всіх релігій Японії – синто, 
буддизму, християнства. Від православної делегації промову написав Павло Накаї14, 
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а озвучив її Іван Сенума. У резолюції мітингу було зазначено, що Японія веде війну 
“в інтересах справедливості, гуманності та світової цивілізації”, і висловлено ба-
жання якнайшвидше досягти “почесного миру” [Дневники… 2004, V, 79–81]. Сену-
ма був одним з організаторів “Товариства духовної розради військовополонених”, 
яке опікувалося релігійними потребами російських військових, що перебували в 
японському полоні. Товариство було розпущене 18 лютого 1906 р., коли всі полоне-
ні повернулися до Росії [Дневники… 2004, V, 88, 317].

Зміни в Японській православній церкві після війни (у 1906 р. було створено ка-
федру в Токіо та вікарну кафедру в Кіото, св. Миколай дістав сан архієпископа То-
кійського і Японського [Суханова 2013, 28]) відбилися й на семінарії: з початку 
1908 р. св. Миколай у своєму щоденнику починає іменувати Сенуму її ректором 
(а не “інспектором”, “доглядачем” тощо) [Дневники… 2004, V, 349]. Влітку 1908 р. 
Сенума разом з іншими працівниками місії їздив до Владивостока, Хабаровська та 
Благовєщенська з метою зібрати гроші на храм у м. Хакодате і домовитися про ри-
боловлю в російських водах для утримання семінарії. Поїздка завершилася невда-
чею [Дневники… 2004, V, 402, 412–414, 437–438]. Того ж року Сенума зустрічався 
в Токіо з російським журналістом і мандрівником В. І. Немировичем-Данченком15, 
про що той написав в одному зі своїх нарисів [Дударец]. 

Серйозного морального удару Івану Якимовичу Сенумі завдав роман між його 
дружиною та російським студентом-медиком Миколою Андреєвим [Дневники… 
2004, V, 630–631, 633–635]. 1909 р. Олена Луківна (Кайо) здійснила подорож до 
Владивостока. Газети поширили чутки, що вона втекла від чоловіка з Андреєвим 
[Дневники… 2004, V, 544]. 23 грудня 1910 вона народила дочку від Андреєва [Днев-
ники… 2004, V, 718]. 1911 р. Кайо вдруге здійснила подорож до Росії вже разом із 
маленькою дочкою, провела півроку в Петербурзі [Иванова 1993, 86]. Скандал при-
звів до того, що Сенума з родиною (яка вже нараховувала шестеро дітей) був висе-
лений із семінарії і змушений шукати собі квартиру в місті, хоча й був залишений 
на посаді ректора [Дневники… 2004, V, 781]. Після смерті дружини (16 лютого 
1915), що сталася невдовзі після народження сьомої дитини, Іван Якимович Сену-
ма звільнився з посади ректора Токійської духовної семінарії, хоча продовжував у 
ній викладати [Суханова 2013, 37].

Незважаючи на всі негаразди, Сенума знаходив час і сили для писання книг. У 
цей період ним написана полемічна богословська праця “Відмінності між вченням 
православної та англіканської церков”, яка заслужила схвалення св. Миколая [Се-
нума 1910; Дневники… 2004, V, 623], та укладений “Збірник на честь 50-річчя мі-
сіонерської діяльності архієпископа Миколая Японського” [Нікорай тайсюкьо... 
1911], який містить написану ним коротку біографію святителя та статтю “Суть 
православного християнства”.

Сенума також користувався авторитетом у церковних колах. У серпні 1918 р. під 
час сибірської інтервенції його, разом з іншими впливовими православними діяча-
ми, було включено до складу православної делегації, відправленої за ініціативою 
міністра закордонних справ Японії Ґото Сімпея до Сибіру, щоб заспокоїти мирне 
населення, запобігти непорозумінням і поширювати ідею дружби японського та ро-
сійського народів. Івана Якимовича було направлено до Приморського краю із за-
вданням проповідувати добру волю Японії, розподіляти гуманітарну допомогу й 
повідомляти про стан церковних справ [Суханова 2013, 40; Kharin 2011, 217]. У бе-
резні 1919 р. Іван Сенума ще раз побував у Примор’ї – тепер він супроводжував 
єпископа Сергія в поїздці з метою зібрати пожертви на Японську православну церк-
ву, яка тоді відчувала гострий брак коштів (що призвело, зокрема, до закриття семі-
нарії) [Суханова 2013, 42–43; Kharin 2011, 63, 130]. Так само з 1919 р. Сенума 
неодмінно входив до складу Консисторії16 [Суханова 2013, 84].
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Після закриття семінарії Сенума деякий час працював у дослідницькому відді-
лі Південно-Маньчжурської залізниці [Суґіяма 2008, 470]. Певне, саме цим пояс-
нюється те, що в 1920–1921 рр. він опублікував кілька статей у “Ціґаку дзассі” 
(“Географічному журналі”), присвячених Південному Сибіру та Примор’ю [Сенума 
1920; 1921a; 1921b; 1921c]. До викладання повернувся лише 1926 р., коли під керів-
ництвом Симеона Мії в Токіо було відкрито православне духовне училище (діяло 
до 1938 р.) [Суханова 2013, 61, 80]. Сенума також викладав японську мову в радян-
ській амбасаді, а 1927 р. як перекладач делегації японської Лісопромислової проф-
спілки здійснив подорож до СРСР, враження від якої описав у статті в православно-
му часописі “Сейкьо дзіхо” [Суханова 2013, 77; Kharin 2011, 208]. Навчав він япон-
ської мови й дітей російських емігрантів у школі, яку для них відкрив 1929 р. в 
Токіо архієпископ Сергій [Суханова 2013, 52]. Ймовірно, контакти з росіянами при-
звели до того, що в березні 1936 р. Сенума був заарештований за підозрою у шпи-
гунстві. Арешт, проте, тривав недовго – через сім тижнів він був звільнений [Суха-
нова 2013, 77–78; Kharin 2011, 208].

Усі ці роки Сенума брав активну участь у справах Японської церкви. У 1933–
1935 рр. він був членом Комітету з розробки проекту поставлення національного 
архієрея [Суханова 2013, 75–76]. Коли внаслідок нового закону про релігійні орга-
нізації (1939 р.) митрополит Сергій, як іноземець, змушений був піти у відставку, 
Сенума став одним із чотирьох кандидатів на посаду очільника церкви [Суханова 
2013, 85; Kharin 2011, 145–146]. У 1939–1940 рр. він входив до Комітету з розгляду 
Закону про релігійні організації та обрання національного єпископа [Суханова 
2013, 94]. Після обрання головою церкви Арсенія Івасави17 Сенума підтримував до-
брі стосунки з митрополитом Сергієм, виступав як його речник на опозиційному 
щодо Івасави Соборі 1941 р. [Суханова 2013, 100–102, 122].

У ці роки Сенума переклав японською фундаментальну богословську працю ми-
трополита Сергія “Двоєнадесятниця святих апостолів”, яку вважають найважливі-
шою теоретичною працею, створеною в Японській православній церкві в міжвоєн-
ний період. Російською праця митрополита вийшла в Парижі 1935 р., японський 
переклад – 1941 р., хоча окремі фрагменти японською з’являлися в “Сейкьо дзіхо” з 
початку 1930-х рр. Сенума додав до книги власну передмову, у якій, згідно з панів-
ною на той час ідеологією, підкреслював азійське походження християнства та його 
“японськість”. Переклад Сенуми перевидано 1971 р., що свідчить про важливість 
цієї праці для японських християн [Kharin 2011, 86, 88–89].

Смерть Івана Сенуми у серпні 1945 р. практично збіглася з капітуляцією Японії. 
Водночас пішов з життя й митрополит Сергій. Японська православна церква зали-
шилася без осіб з вищою богословською освітою [Суханова 2013, 133, 190]. Остан-
ньою прижиттєвою книгою Сенуми стали “Цікаві лекції з російської граматики” 
(Сюмі росіа бумпо кова 趣味のロシヤ文法講話 1943 р.), видані в Токіо. Численні 
статті у православних часописах Японії, зокрема враження від поїздки 1919 р. до 
Примор’я, розпорошені по раритетних нині виданнях.

Нарешті, останнім з японців-випускників КДА був марк Іванович Сайкайсі 
Сідзука 西海枝靜 (1868–1939). Як і Симеон Мії, він народився в м. Моріока про-
вінції Муцу (нині префектура Івате) і так само походив із самураїв клану Намбу. Як 
було вже зазначено, православна громада тут виникла ще на початку 1870-х рр., а 
1875 р. сюди прибув Павло Савабе, перший православний священик-японець, і 
охрестив 73 особи. Лідером громади був батько Марка – самурай Сайкайсі Кацумі, 
у хрещенні – Іоанн, у домі якого (або в особливому приміщенні в його маєтку) і 
збиралися попервах віряни. У 1876 р. за 170 єн було придбано ділянку, на якій спору-
джено храм – Хрестовоздвиженську церкву [Бесстремянная 2009; Саблина 1999]. 
Коли в червні 1881 р. сюди під час щорічного об’їзду завітав св. Миколай Японський, 
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тут було вже 152 вірянини; він охрестив ще десять. Запис у щоденнику святителя 
характеризує обстановку у громаді: “Усі ці християни старанні, до церкви ходять, 
сповідуються і причащаються. Є в них дехто, що з’являється в церкві лише в такі 
Свята, як Великдень та Різдво, але це більше через незнання ще, як слід дотримува-
тися свят, і ще тому, що багато справ” [Дневники… 2004, ІІ, 58]. Іоанн Сайкайсі був 
одним із катехізаторів і жив з родиною в церковному будинку [Дневники… 2004, ІІ, 
65]. У тому ж будинку було й училище, де вивчали Святе Письмо [Дневники… 
2004, ІІ, 58]. Пізніше, 1888 р., Іоанн Сайкайсі був поставлений дияконом [Дневни-
ки… 2004, ІІ, 294] і служив у цьому сані до кінця життя.

У такій атмосфері зростав Марк (Сідзука)18. Перші уроки віри він дістав, імовір-
но, від батька і напевне був одним із учнів згаданого духовного училища. Нам не 
відомо, коли Марк вступив до Токійської духовної семінарії, але з огляду на те, що 
навчання в ній було розраховане на сім років, можемо припустити, що це сталося 
близько 1883 р. По закінченні семінарії 1890 р. він був направлений до Київської 
духовної академії, але йому довелося ще рік здобувати середню освіту в Київській 
семінарії. 1891 р. вступив на І курс, 1892 р. був разом з Іваном Кавамото (Сенумою) 
переведений на другий курс [Путро О., Путро А. 2010a, 144]19, 1893 р. – на третій, а 
1894 р. – на четвертий [Путро О., Путро А. 2010b, 127, 129]. В академії вивчав ан-
глійську, а від вивчення давніх мов, як і його попередники (крім Мії), відмовився. 
1895 р. Сайкайсі, захистивши роботу на тему “Про таїнство шлюбу (історико-
догматичний нарис)”, здобув ступінь кандидата богослов’я (з тими ж обмеженнями, 
що й інші японці) [Ухтомский 2017, 201–203].

У жовтні того ж року Сайкайсі повернувся до Японії [Дневники… 2004, ІІІ, 193] 
і 26 листопада почав викладати в семінарії; його також було залучено до видання 
журналу “Сінкай” [Дневники… 2004, ІІІ, 210]. Крім того, йому разом з двома ін-
шими академістами – Омеляном Хіґуці та Петром Ісіґаме – було доручено пере-
кладати філософські праці Кудрявцева20 [Дневники… 2004, ІІІ, 217]. За дружину 
Марк Сайкайсі обрав собі дочку православного священика-японця Петра Сасаґави, 
з якою обвінчався 1897 р. [Дневники… 2004, ІІІ, 534].

Викладав Сайкайсі церковне право, священну історію, каноніку тощо. Рівнем 
його викладання св. Миколай часто був незадоволений [Ухтомский 2017, 204–205]. 
Викладав і російську мову – відкрив був, хоча й без успіху, приватну школу, видав 
підручник [Дневники… 2004, ІV, 100]. Крім викладання, Сайкайсі займався журна-
лістикою, зокрема опублікував у 1896–1899 рр. кілька статей, присвячених росій-
ській літературі (Гоголю, Тургенєву, Толстому та ін.) у літературних журналах 
[Хатано 1984, 39]. Був він і перекладачем: так, під час публічних читань у Протес-
тантському клубі 10 січня 1903 р. Сайкайсі перекладав лекцію Я. В. Йозефовича21 
“Про російську літературу” [Дневники… 2004, ІV, 761]. 2 вересня 1900 р. Марк 
Сайкайсі познайомився в Токіо з російським мандрівником М. М. Колобашкіним22 
і представив його св. Миколаю [Дневники… 2004, ІV, 311–312].

Коли почалася Російсько-японська війна, Сайкайсі, як і Сенума, виявив патріо-
тичну позицію: залучився до праці над російсько-японським розмовником для вій-
ськових, брав участь у міжрелігійному мітингу на підтримку Японії [Дневники… 
2004, V, 13, 79–81]. Крім того, він паралельно з основною роботою викладав росій-
ську мову у військовому училищі (але пояснював це потребою в грошах) [Дневни-
ки… 2004, V, 33].

Останній запис про Марка Сайкайсі у щоденнику св. Миколая датований 1908 р. 
[Дневники… 2004, V, 351]. Про подальше життя й діяльність Сайкайсі відомо мало. 
У 1912 р. він ще продовжував викладати в семінарії, а за сумісництвом – у військо-
вому училищі [Суханова 2013, 37]. Разом з багатьма іншими випускниками Токій-
ської семінарії був задіяний під час японської інтервенції в Сибіру (1918–1922) як 
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спеціаліст із російської мови [Kharin 2011, 216]. Викладав Сайкайсі й у духовному 
училищі, створеному 1926 р. замість семінарії [Суханова 2013, 61]. Був членом 
редколегії, а деякий час і редактором “Сейкьо дзіхо” [Серафим 2007a, Серафим 
2007b].

Весь цей час Сайкайсі продовжував писати й перекладати. Зокрема, у згаданому 
вище “Збірнику на честь 50-річчя місіонерської діяльності архієпископа Миколая” 
опублікував статтю 露国正教会の組織並に其伝道 (Структура РПЦ та її місіонер-
ська діяльність) [Нікорай тайсюкьо... 1911, 88–99]. 1915 р. вийшов його переклад 
праці А. В. Іванова23  “Тлумачення семи соборних послань” [Иванов 1915]. У 1929–
1931 рр. він опублікував кілька статей у “Сейкьо дзіхо” – про відновлення дружніх 
стосунків між православною та англіканською церквами, про поняття соборності, 
про минулу діяльність митрополита Сергія (Тихомирова) [Kharin 2011, 275]. Сай-
кайсі є також автором низки підручників та посібників з російської мови.

висновки. Як бачимо, група японців – випускників КДА була досить різна за 
походженням. Двоє з них – Мії та Сайкайсі – належали до сідзоку, вихідців із саму-
райського стану; ще двоє – Конісі та Сенума – походили з родин дрібних торгівців; 
походження Намеди не з’ясоване. Так само розмаїта географія їхніх малих батьків-
щин: Мії та Сайкайсі родом з Північного Сходу (Тохоку), Намеда та Сенума – з 
Канто, Конісі – із західної частини Хонсю (Цюґоку). Намета, Сенума та Сайкайсі 
походили з християнських родин.

Навчання в Києві всіх п’ятьох припадає на період з 1883-го по 1895 р., причому 
Конісі вступив у рік, коли Мії закінчив академію, Конісі навчався одночасно із На-
медою, а Сенума – із Сайкайсі; у 1891–1892 рр. у Києві були водночас четверо 
японців. Ніхто з них, однак, не виявив інтересу до української культури – схоже, 
вони просто не були з нею знайомі. Вочевидь, система навчання в КДА була органі-
зована таким чином, що виключала будь-яке знайомство із забороненою культурою 
“аборигенів”.

Інтелектуальна діяльність “київської п’ятірки” насамперед відбувалася у сфері 
освіти – як духовної, так і світської (викладання, розробка підручників і посібни-
ків). Другою важливою сферою була журналістика в широкому сенсі слова – пи-
сання статей до різних часописів, праця в редакціях та редколегіях. Йдеться зде-
більшого про православні часописи й статті на богословську та церковну тематику, 
хоча були й цілком світські статті – з літератури, філософії тощо. Писали також 
книжки – богословські, мемуари, подорожні нотатки тощо. До того ж усі, крім На-
меди, займалися перекладами релігійної та художньої літератури, переважно з ро-
сійської мови. Окремо слід виділити історико-філософську творчість Конісі. Таким 
чином, у розглянутій групі можна виділити представників різних типів: Мії – цер-
ковний інтелектуал у точному сенсі слова, Сенума-Кавамото та Сайкайсі – інтелек-
туали-миряни, тісно пов’язані з церквою, натомість Конісі – переважно світський 
інтелектуал.

Отже, троє з п’яти “японців-киян” присвятили своє життя Японській православ-
ній церкві, один просто не встиг зробити вибір, і лише один – Конісі – відійшов від 
православ’я і став толстовцем. Варто зазначити, що з усіх 12 японців, які здобули 
вищу богословську освіту в Російській імперії, на службі церкві, врешті-решт, за-
лишилися тільки четверо, з них троє – випускники Київської духовної академії 
(четвертий – Арсеній Івасава – навчався в Петербурзі) [Садовский 2013, 25]. Двоє з 
них, Мії та Сенума, користувалися значним авторитетом. Можливо, має рацію І. Ха-
рін, коли на прикладах Симеона Мії та Арсенія Івасави протиставляє навчання в 
Києві, “далеко від політики та пишноти російських столиць, але близько до джерел 
руського православного чернецтва і вченості”, яке спонукало першого стати свяще-
ником, та навчання в Москві24 й Петербурзі, що спрямувало другого на шлях інте-
лектуала-мирянина [Kharin 2011, 81, 94].
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Але чи не єдиний у Японії “православний єретик” – Конісі також вийшов зі стін 
Київської академії. За іронією долі, саме він, “пес, який гавкає й кусає”, за виразом 
св. Миколая [Дневники… 2004, IV, 867], сьогодні найвідоміший і найпопулярніший 
як у японських, так і – що особливо дивує – у російських дослідників. Натомість 
“православні самураї” Симеон Мії та Марк Сайкайсі найбільш віддані справі свого 
вчителя, дослідників цікавлять мало. Проте Конісі та Сенума, відомі нині переваж-
но як перекладачі й популяризатори російської літератури, насамперед Толстого 
(хоча їхні переклади, безперечно, свого часу відіграли важливу роль, але зараз вже 
безнадійно застаріли й цікаві лише як літературні пам’ятки). Обидва вони опини-
лися в тіні тих великих людей, завдяки яким і відомі: такі теми, як “Толстой і Коні-
сі”, “Толстой і Сенума” тощо, розроблені дуже детально, а решта життя й творчості 
цих двох непересічних японських інтелектуалів досліджена мало. Навіть внесок 
Конісі у знайомство російськомовної публіки з китайською філософською класи-
кою практично забутий. Але найбільше вражає те, що поза увагою дослідників за-
лишається власне те, що було головним для самих православних інтелектуалів, – 
їхні богословські праці.

На наш погляд, такі яскраві особистості, як Мії, Конісі та Сенума, заслуговують 
на увагу самі по собі, а не лише як епізодичні персонажі життєписів великих лю-
дей. Потребує дослідження їхня спадщина, розкидана по рідкісних нині виданнях, 
не вивчена. Для українських дослідників особливо цікавими мають бути спогади 
Мії та Конісі про навчання в Києві.

1 Початок див. у “Східному світі” № 4 за 2018 р.
2 У деяких українських та російських джерелах – Какусабуру [Путро О., Путро А. 2010a, 

144] або Какутаро [Иванова 1990, 205; 1993, 82–83].
3 Антоній (у миру Олексій Павлович Храповицький, 1863–1936) – церковний діяч, бого-

слов, педагог. У 1890 р. був ректором Санкт-Петербурзької духовної семінарії.
4 Рачинський Сергій Олександрович (1833–1902) – професор ботаніки Московського 

університету, педагог-просвітник. 
5 Олександр Іванович Мацуї Кадзуо (1862–1885) – учень св. Миколая, направлений на 

навчання до Санкт-Петербурзької духовної академії. Помер у Санкт-Петербурзі. 
6 Герасим (у миру Костянтин Протопапас, 1839–1841–1897) – грецький церковний діяч, 

Патріарх Єрусалимський та всієї Палестини у 1891–1897 рр.
7 “Кочьо” або “коочьо” (校長 коцьо), тобто директор школи. Св. Миколай у своїх щоден-

никах вживає на позначення посади також слова “інспектор”, “завідувач” (заведыватель) та 
“доглядач” (смотритель) як синоніми (див., напр.: [Дневники… 2004, ІІІ, 109, 152, 289, 
663]). Спочатку до посадових обов’язків входило керівництво семінарією, катехізаторською 
та співочою школами [Дневники… 2004, ІІІ, 551], але згодом катехізаторській та співочій 
школі був призначений окремий начальник [Дневники… 2004, ІІІ, 780]. Жіноча школа мала 
свою начальницю.

8 У щоденнику св. Миколая в записі від 9 липня бачимо прізвище Кавамото, а 21 липня – 
вже Сенума [Дневники… 2004, ІІІ, 551–552, 557].

9 В. Немирович-Данченко у своїх спогадах називає її, ймовірно помилково, Ганна Луків-
на [Дударец].

10 Буланже Павло Олександрович (1865–1925) – російський письменник, перекладач і 
публіцист, толстовець, автор життєписів Конфуція і Будди. 

11 Сергєєнко (Сергєєнко-Кучеренко) Петро Олексійович (1854–1930) – російський пись-
менник українського походження. 

12 Тихомиров Лев Олександрович (1852–1923) – російський громадський діяч, публіцист, 
філософ. У молоді роки був народовольцем, з 1888 р. змінив погляди, став консерватором і 
монархістом. Активно підтримував православну місію в Японії. 

13 Василь Ямада Куратаро (1869–1931) – японський православний церковний діяч, жур-
наліст, голова Спілки православної молоді (Сейкьо сейнен кай 正教青年会).
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14 Павло Накаї Цуґумаро (1855–1943) – японський православний церковний діяч, конфу-
ціанець за освітою, перекладач Святого Письма та богослужбових книг. 

15 Немирович-Данченко Василь Іванович (1848–1936) – російський письменник україн-
ського походження, журналіст, мандрівник, брат театрального режисера Володимира Івано-
вича Немировича-Данченка.

16 Консисторія (япон. сомукьоку 総務局), згідно з конституцією Японської православної 
церкви 1919 р., була адміністративним органом із широкими повноваженнями, що обме-
жували владу архієрея, особливо у фінансових питаннях [Суханова 2013, 44; Kharin 2011, 
78–79].

17 Арсеній Івасава Хейкіці 岩沢丙吉 (бл. 1863–1943) – японський православний церков-
ний діяч, випускник Санкт-Петербурзької духовної академії, кандидат богослов’я. Тимча-
сово очолював Японську православну церкву з липня 1940 р. по квітень 1941 р.

18 Його життя й діяльність із 1890-го по 1908 р. досить докладно описано в статті о. Ан-
дрія Ухтомського [Ухтомский 2017], тому далі ми обмежимося лише головними відомостя-
ми, важливими для нашої теми, або тими, що доповнюють згадану статтю.

19 У згаданому джерелі він названий, явно помилково, “Марк Сайкош”. 
20 Кудрявцев-Платонов Віктор Дмитрович (1828–1891) – російський релігійний філософ. 

Св. Миколай планував перекласти його дев’ять книжок – ймовірно, йдеться про зібрання 
його творів у 3 томах, кожен у 3 випусках, 1893–1894 рр. 

21 Йозефович (Юзефович) Яків Варфоломійович (1873–?) – російський літературозна-
вець, педагог. Викладав російську мову в урядовій школі в Токіо [Дневники… 2004, ІV, 760]. 

22 Колобашкін Микола Миколайович – російський мандрівник, сходознавець, етнограф, 
журналіст кінця ХІХ – початку ХХ ст. Про нього див.: [Кулинский 2018, 10–11].

23 Іванов Олександр Васильович (1837–1911) – російський богослов, археограф, випус-
кник Київської духовної академії, автор популярних навчальних посібників з вивчення Но-
вого Завіту.

24 Івасава перед вступом до академії рік навчався в Московській духовній семінарії.
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Японські інтелектуали – випускники київської духовної академії:
Іван кавамото-Сенума та марк Сайкайсі

(Закінчення)
С. В. Капранов

Статтю присвячено групі японських православних інтелектуалів, які наприкінці ХІХ ст. 
були направлені на навчання до Київської духовної академії. Це Мії Міціро (у хрещенні Си-
меон, 1858–1940), Конісі Масутаро (Даниїл, 1862–1940), Намеда Йосіо (Климент, ?–1895), 
Кавамото Какусабуро (Іван, 1868–1945) та Сайкайсі Сідзука (Марк, 1868–1939). Їхнє на-
вчання в Києві припадає на період з 1883-го по 1895 р. У статті розглянуто діяльність япон-
ців – випускників КДА як окремої групи інтелектуалів і як частини японської християнської 
спільноти. Їхня інтелектуальна діяльність насамперед відбувалася у сфері освіти – як духо-
вної, так і світської (викладання, розробка підручників і посібників). Вони також писали 
статті до релігійних і світських часописів, працювали в редакціях і редколегіях православ-
них видань; писали й книжки – богословські, мемуари, подорожні нотатки тощо, перекла-
дали релігійну та художню літературу, переважно з російської мови. У розглянутій групі є 
представники різних типів: Симеон Мії – церковний інтелектуал, Кавамото, який змінив 
прізвище на Сенума, та Сайкайсі – миряни, тісно пов’язані з церквою, натомість Конісі – 
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світський інтелектуал і “єретик” щодо церкви. У другій частині статті розглянуто життя та 
діяльність Івана Сенуми-Кавамото та Марка Сайкайсі.

ключові слова: інтелектуали, Київська духовна академія, православ’я, Японія, Япон-
ська православна церква

Японские интеллектуалы – выпускники киевской духовной академии:
иван кавамото-Сэнума и марк Сайкайси

(Окончание)
С. В. Капранов 

Статья посвящена группе японских православных интеллектуалов, которые в конце 
XIX в. были направлены на обучение в Киевскую духовную академию. Это Мии Митиро (в 
крещении Симеон, 1858–1940), Кониси Масутаро (Даниил, 1862–1940), Намеда Ёсио (Кли-
мент, ?–1895), Кавамото Какусабуро (Иоанн, 1868–1945) и Сайкайси Сидзука (Марк, 
1868–1939). Их обучение в Киеве приходится на период с 1883-го по 1895 г. В статье иссле-
дована деятельность японцев – выпускников КДА как отдельной группы интеллектуалов и 
как части японского христианского сообщества. Их интеллектуальная деятельность прежде 
всего происходила в сфере образования – как духовной, так и светской (преподавание, раз-
работка учебников и пособий). Они также писали статьи в религиозные и светские 
журналы, работали в редакциях и редколлегиях православных изданий; писали и книги – 
богословские, мемуары, путевые заметки и т. п., переводили религиозную и художествен-
ную литературу, преимущественно с русского языка.

В рассматриваемой группе есть представители различных типов: Симеон Мии – 
церковный интеллектуал, Кавамото, сменивший позже фамилию на Сэнума, и Сайкайси – 
миряне, тесно связанные с церковью, в то время как Кониси – светский интеллектуал и 
“еретик” по отношению к церкви. Во второй части статьи рассмотрены жизнь и деятель-
ность Ивана Сэнума-Кавамото и Марка Сайкайси.

ключевые слова: интеллектуалы, Киевская духовная академия, православие, Япония, 
Японская православная церковь

Стаття надійшла до редакції 10.01.2019
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Nepalese Buddhism aNd the state:
iN search of compromise aNd mutual legitimatioN

D. Markov
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markovdmytro6@gmail.com

The article reveals a number of aspects of the interaction of the sanguine and state power in 
Nepal during the Middle Ages and the beginning of the New Age. Particular attention is paid to 
such issues as the social organization of vihars, the identity of the community of sangha in the 
conditions of change in the state and society. The author emphasizes that such phenomena as the 
influence of Tantrism and sanskritiztion determined the policy of the state regarding the Nepali 
sangha.

These processes are analyzed on the example of a series of reforms that concerned the sangha 
and were introduced by the monarchs, in particular the reforms of Prince of Lalitpur Siddhi 
Narasimha Malla in the 17th century. Nepalese sangha went through a complex path of transfor-
mation, when it had to adapt to the Hindu cult of his kings, while legitimizing the power of the 
ruler as a defender of the dharma.

Also, attention is paid to the fundamental transformations that the Nepalese society has under-
gone in connection with the creation of a large single kingdom by the Shah dynasty after 1769, 
resulting in a slight decrease in the influence of Buddhism in Nepal. But even in the most difficult 
period for the sangha, during the time of the Hindu conservatives Rana (1846–1951), when the 
state support of the monasteries was significantly reduced, Buddhism in Nepal was able to adapt 
and survive, preserving the ancient traditions, practices and texts of the Indian Mahayana, the heir 
to which the Nepalese Buddhism is.

Keywords: Buddhism, Nepal, sangha, socio-religious processes, state

Непальський буддизм і держава:
у пошуках компромісу і взаємНої легітимізації
Д. Є. Марков

Згідно з непальською традицією, перші відомості про буддизм та асоціацію з 
ним правителя Непалу належить до часів Маур’їв, а саме до часу правління велико-
го імператора-буддиста Ашоки. Так, вважається, що Ашока відвідував святині в Гі-
малаях. У Лумбіні, місці народження Будди, імператор зводить славнозвісну колону 
Ашоки, а потім вирушає як паломник і до Непальської долини. Тут Ашока будує 
чотири ступи (Ашока-ступи в Лалітпурі), що й до сьогодні збереглися, а також дея-
кі інші храми. В Непалі Ашока уклав династійний союз із королем з династії Кі-
ратів, напівлегендарної династії  що правила Непалом , ймовірно, з VII ст. до н. е. 
З легенди випливає, що в Непалі вже були святині буддизму, а правитель Непалу 
якщо не шанував активно, то принаймні був із вченням Будди знайомий. Так чи 
інакше, Ашоці, який як буддист закликав усіх шанувати Три коштовності й відмови-
тися від насильства, кшатрійського хисту вистачало цілком, і він умів переконувати 
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інших правителів. Сучасні археологічні дослідження дають змогу стверджувати, 
що імператор справді був у Непалі і звів буддійські храми, про що пише відомий 
буддолог Джон Хантінгтон [Huntington, Bangdel 2003].

Кірати, очевидно, правили до перших століть н. е., коли вони були повалені но-
вою династією індійського походження – Ліччхаві. Це перша “повністю історична” 
династія, її існування підтверджують і хроніки вамшавалі, й епіграфіка з Непаль-
ської долини. Ліччхаві (IV ст. – 879 р.) несли із собою індійські впливи в політиці, 
культурі, мистецтві. В основі їхньої політичної моделі держави – індійська монар-
хія; вони переважно були шиваїтами, але й активно підтримували буддизм, що на-
був за Ліччхаві великого значення і, ймовірно, був релігією більшості підданих 
короля. Саме в цей час розпочинається формування своєрідного релігійного “ланд-
шафту” – традицій і практик, взаємодії двох великих традицій під покровом проін-
дуської монархії. Держава обрала стратегію балансування між релігійними спіль-
нотами, соціальними групами і джаті.

Епіграфічний матеріал і хроніки дають змогу розкрити ці цікаві взаємини. Гра-
моти короля VII століття Амшувармана (605–621), “написи з Харігаону”, згадують 
Гум Віхару (Гум Баха) та Пашупатінатх і можуть бути промовистим прикладом по-
літики королівства щодо основних релігійних течій у Непалі [див.: Лелюхин 2009, 
151–153]. Якщо уважно подивитися на документ, то можна побачити, що король до-
ручає декільком віхарам, а в першу чергу саме сангсі Гум Віхари, бути відповідаль-
ними за проведення іригаційної системи. Король Амшуварман тут використовує 
витончену тактику балансування: земельні дарування для забезпечення храму Па-
шупаті, відданим адептом-шиваїтом якого був король, і вирішення питання щодо 
іригації. Земля подарована одному храму, але насправді долучений і інший, більше 
того, буддійська віхара наділена певними “феодальними” правами в управлінні (що, 
у свою чергу, перегукується з феодалізацією віхар в Індії, про що пише у своїй книзі 
Р. Девідсон [Davidson 2002]). Подібний соціально-релігійний “симбіоз”, співробіт-
ництво в декількох площинах одночасно, мирне співіснування і взаємоповага, отри-
мання, навіть розділення королівських пожертвувань і дарувань землі – все це про-
мовисто характеризує політику короля, його наміри. У майбутньому ситуація звісно 
змінювалася, однак держава продовжувала обережну стратегію в релігійній політи-
ці. Це був один із перших задокументованих випадків політичної санскритизації. 
Держава, розставляючи акценти, намагалася підтримувати обидві релігійні течії.

Буддійські монастирі також перебували у взаємодії із зовнішнім світом, а не 
тільки займалися вивченням буддійських текстів і медитацією. Буддисти завжди 
були зацікавлені в донаторах і без підтримки монархії, державної влади, відходили 
на периферію релігійного і соціального життя або занепадали – таких прикладів з 
історії сангхи в інших країнах можна знайти безліч. Можна провести аналогії з 
тими процесами, що відбувалися в Індії [Davidson 2002].

У період династії Ліччхаві формується унікальна система храмового землеволо-
діння – гутхі. Цікаво, що гутхі деяких буддійських віхар, створені ще королями 
Ліччхаві, існують і до сьогодні. Монастирі мали чимало земель гутхі, а управляли-
ся ці володіння спільнотами, що мали однойменну назву. У спільноту гутхі часом 
входили представники різних верств і груп, які відзначалися значною автономією. 
Члени гутхі – гутхіяри – стежили за тим, щоб прибуток від власності був спрямова-
ний на підтримку, реставрацію віхари та забезпечення сангхи тощо [Regmi 1976].

“У Непалі і шиваїти практикують буддизм”, – зазначається середньовічному не-
пальському тексті. Ліччхаві були великим будівничими ступ і донаторами віхар. З 
написів у деяких віхарах та з хронік (“Непалавамшавалі”, “Історія Непалу” (Будда 
вамшавалі), “Гопалараджа вамшавалі”) ми дізнаємося про цю масштабну діяльність 
ранньосередньовічних королів. Так, ступу Сваямбгу Магачайтья відбудовували і 
прикрашали королі Врісадева, Манадева та інші правителі [Nepalavamsavali 1985, 
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96–97]. Від епохи Ліччхаві походять деякі відомі і важливі непальські святині, на-
приклад Уку Баха (Рудра Варна Магавіхара) в Лалітпурі. Численні ступи т. зв. “сти-
лю Ліччхаві” (ліччхаві чайтья)1 та скульптури будд і бодгісаттв розташовані і в 
пізніших віхарах, на площах і у скверах міст Непальської долини.

Ідеологічним базисом Ліччхаві, як і пізніших династій, були індуїзм та його кон-
цепція державної влади, освячена брахманами індуська монархія. Хоча деякі королі 
були буддистами, це радше виняток. Ліччхавійське раннє Середньовіччя в Непалі – 
епоха знаті саманта, аристократії при дворі короля, впливових землевласників, за-
лежних князів. Багато в успіху короля залежало від уміння балансувати між група-
ми знаті самантів і магасамантів. Пізніше, у період послаблення королівської влади, 
заявляють про себе феодали бхаро, а в містах були сильними олігархічні клани – 
прадхани і магапатри (у Катманду і Лалітпурі) [Whelpton 2005, 21]. Прадхани і ма-
гапатри в Лалітпурі залишалися потужними тривалий час, аж до приходу династії 
Шах та утворення єдиної сучасної непальської держави в 1769 році. Ймовірно, ці 
знатні родини походили від старост поселень, що утворили потім у містах на шля-
хах трансгімалайської торгівлі. Не дивно, що вони і пізніше асоціювали себе із тва 
(або толами, тобто кварталами, районами міста). Як писав Л. Петех про часи 
XII століття, “тоді в кожному толі був свій раджа” [Petech 1984, 121]. Лалітпур-
ським олігархам-аристократам судилося відіграти велику роль і в середньовічній 
історії міста, місцевій князівській династії та непальському буддизмі.

Саме в період Ліччхаві ми зустрічаємо і форму державного устрою, що неодно-
разово заявить про себе вже пізніше, у X–XII ст., – це двайрадж’я, або “подвійне 
правління”, що могло означати і розділення королівства або ж спільне правління 
двох монархів [Whelpton 2005, 19; Shrestha 2005]. Згадуваний вже Амшуварман 
прийшов до влади саме таким чином. З послабленням центральної влади заявили 
про себе й інші центри політичної волі.

Як стверджує російський непаліст Д. Лелюхін, проаналізувавши джерела, у часи 
династії Ліччхаві монастирі й сангха відігравали важливу роль в адмініструванні і у 
відносинах між королем та сільськими спільнотами і їхніми радами панчаятами. 
Тому монастир Гум Віхара, як його називаю ліччхавійські джерела, як великий мо-
настир, впливовий і з чималими даруваннями земель, мав зайняти своє місце в цих 
соціально-політичних процесах у Непалі тих часів [Лелюхин 2009]. Так, своїми зе-
мельними даруваннями королі водночас намагалися підштовхнути “співробітни-
цтво” між непальським буддійським монастирем Гум Віхара і шиваїтським храмом 
Пашупатінатх; це ж стосувалося розв’язання проблеми водопостачання і зрошення 
полів, що було вигідно одночасно і віхарі і Пашупатінатху2. Все це, справедливо за-
значає Д. Лелюхін, – сприяння процесу санскритизації в багатьох його виявах, а 
також особливої соціорелігійної лінії в політиці, що принесла б порозуміння, комп-
роміс, такий свого роду “симбіоз” двох великих традицій. Цікаво, що і в чисто релі-
гійному сенсі з часом (ми не знаємо, як це було за часів короля Амшувармана) в 
епоху династії Малла принаймні храм Ваджрайогіні, важлива святиня віхари, став 
об’єктом “синкретичного” культу, впливи індуїстів на буддійський монастир поси-
лилися, що, звісно, знаково в умовах, коли королівством правлять індуські династії, 
а буддисти й індуїсти, навіть конкуруючи, найдивовижнішим чином взаємодіють. 
Необхідно відзначити, що специфічна політика і багатовіковий процес санскрити-
зації привели до своєрідного порозуміння в релігійному полі, покликали до життя 
різноманітні форми синкретизму, спричинилися до співробітництва і компромісу 
між релігійними традиціями різних течій замість ворожнечі; держава виконувала 
певну “організаційну” роль у цьому процесі, частково їх спрямовувала3.

Зовнішньополітичні контакти часто, звісно, були також пов’язані із буддизмом 
та релігією. Непальський король був союзником тибетського могутнього володаря 
Сронцангампо (VII ст.), з якого в тибетській традиції розпочинається період посту-
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пового сприйняття буддизму [Цендина 2006]. І важливу роль тут, як розповідають 
тибетські джерела, відіграла непальська принцеса Бхрікуті, одружена з тибетським 
правителем. Її “ідеологічною” перемогою над іншою дружиною Сронцанганпо, ки-
тайською принцесою, тибетські джерела пояснюють причину того, чому тибетці 
прийняли буддизм з півдня, а не в його китайському варіанті, з півночі. Непал, у 
принципі, упродовж тривалого часу був для тибетських монахів і буддійських пан-
дитів не тільки центром буддійської вченості, а й джерелом текстів [Tuladhar-
Douglas 2006]. Без перебільшення, непальські монастирі були одними з важливих 
центрів буддизму і брали участь у свого роду трансгімалайському буддійському об-
міні, циркулюванні текстів, ідей, ритуальних настанов тощо [Tuladhar-Douglas 2006, 
125–130; Von Rospatt 2009].

879 рік вважається початком нової династії (Тхакурі) (тоді ж було введене коро-
лем нове літочислення – Непал Самбат (тобто “Ера Непалу”). Про період Тхакурі 
(879–1200) ми знаємо дуже мало. Навіть хроніки не дають достатньо достовірної 
інформації. На X–XII ст. припадає якраз остаточне послаблення централізаторських 
намірів королів. Джерела свідчать про усобиці і безліч князів, що конкурували між 
собою. Цікаво тут згадати думку непальського дослідника Г. Баджрачар’ї, який вва-
жає, що давні непальські монастирі в середні віки відігравали ще роль фортець і 
навіть князівських резиденцій. Для буддизму цей складний політичний етап не був 
таким страшним: засновувалися нові віхари (наприклад, Ква Баха в Лалітпурі), рес-
таврувалися ступи. Тантричні впливи, що вже раніше виявилися як у місцевій ін-
дуїстській, так і в буддійській традиції, посилюються. Це виразилося і доктриналь-
ному, більшому оперті на езотерично-містичний досвід. Бхікшу – шановані монахи-
аскети, вчені ачарія, що продовжували вивчати і коментувати тексти, дотримуватися 
обітниць безшлюбності тощо. Але і вчитель-сіддга, реалізований тантричний вчи-
тель з його містичним осягненням, позначає час змін для сангхи, для культури, 
мистецтва, для держави та ідеології. Багато таких тантричних вчителів стають до-
могосподарями, гріхастха; цілком імовірно, що вони співіснують із традиційними 
бхікшу – аскетами (брахмачарія бхікшу) – навіть в одній буддійській інституції, в 
одному осередку чи монастирі [Tuladhar-Douglas 2006; Gellner 2012].

“Феодалізація божеств” та ідеальний буддійський правитель
“Феодалізація божеств”, сакралізація влади правителя вели до певної еволюції і 

моделі державної ідеології, де раджа уособлює потенції сіддха; король, згідно з буд-
дизмом, магараджадхіраджа, великий володар і одночасно вселенський буддійський 
правитель, чакравартін. Це та сама “імперська метафора” влади, що легітимізує ко-
роля і його силу. Водночас тантрична індуська модель ідеального правителя, що іс-
нує паралельно, займає дуже важливе, якщо не центральне місце при дворі короля. 
Схоже, що, безумовно з непальською специфікою, ці процеси в гімалайській країні 
перебувають у глибокому взаємозв’язку з аналогічними в ширшому колі Південної 
Азії, зокрема в Індії, у державі Пала тощо. Індолог-медієвіст Р. Девідсон вважає, що 
так, цілком закономірно, розвивався езотеричний буддизм і в інших країнах Сходу, 
наводячи як приклад переможну маніфестацію езотеричного буддизму в Китаї, краї-
нах Центральної Азії, у Японії, адже це було невід’ємною компонентою його суті – 
бути у співдружності з довколишньою цивілізаційною ойкуменою, пристосовуватися, 
поглинаючи в себе. “Коротше кажучи, езотеричний буддизм – це форма буддизму, 
що увібрав, прийняв, переосмислив структури, близько асоційовані із системами 
відносин влади, ритуальної легітимізації, естетики, обмінами дарів, кланових об’єд-
нань і зв’язків…” – пише Р. Девідсон [Davidson 2002, 111–112].

Непал був лише однією важливою ланкою тих масштабних процесів і трансфор-
мацій у суспільно-релігійному і політичному житті всього субконтиненту – Півден-
ної Азії. Водночас частина індійської цивілізації, а непальський буддизм – органічно 
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гілка індійської магаяни, Непал був і ланкою ще ширшого руху ідей, текстів, людей, 
зокрема вчителів, караванів і хоробрих трансгімалайських купців, відданих шану-
вальників трьох коштовностей тощо. Непал однією стороною був пов’язаний не 
тільки з Тибетом, а в часи раннього Середньовіччя – і з буддистами Центральної 
Азії (согдійцями, хорасанцями та іншими) та, звісно, з іншими гірськими регіонами 
і землями тієї “гімалайської буддійської ойкумени”, як-от Кашмір. Так, у гімалай-
ському “плавильному котлі” всі ці ідеї і практики, ідеології й тексти, що їх несли, 
зустрічалися і вже діставали нове продовження, стаючи джерелами складних релі-
гійних і соціокультурних трансформацій. І якщо дивитися глибше, то на непаль-
ській землі ці міжкультурні і міжрелігійні процеси взаємодії стали “живильним 
добривом” для “гімалайського котла”, у нашому випадку непальського. Адже пізні-
ше, за часів занепаду індійської батьківщини буддизму, регіоналізм та інший бік се-
редньовічного буття, відомий як ізоляція, фактично, зумовили появу вже буддизму 
непальського, “непалоцентричного” і “національного”. Звісно, політичні моделі, 
апробовані в Бенгалії за Пала, не могли не вплинути і на політичні та ідеологічні 
зміни в Непалі, хоча, безумовно, не тільки Пала здійснювали цей вплив.

Непальські віхари з їхнього “анархічною” організацією4 справді мали такий собі 
невидимий щит, через те що не жили в чіткій, стрункій ієрархії, а також представ-
ляли декілька традицій у часи Середньовіччя (більш тантричну в баха і “нетантрич-
ну” в бахі з їхньою специфічною ідентичністю і вченням спадкоємців лісових віхар 
монхів брахмачарія бхікшу). Але вони не могли повноцінно існувати без підтримки 
володарів країни і знаті. Так це було і в інших буддійських країнах. Монастирі мир-
ними методами за це патронування володарів боролись і робили це дуже активно 
та, зрештою, досить успішно, для того щоб непальський буддизм зберігся як одна з 
важливих релігій країни, співіснуючи з індуїзмом, – буддизм магаяни зміг вдало ре-
алізувати цю стратегію (як і інші), тоді як в інших випадках і контекстах він із пли-
ном часу фактично зник (в Індії, Індонезії тощо). Це одна з причин, чому непальська 
ваджраяна була приречена на взаємодію з індуськими культами і практиками, що, 
звісно, змінювало її, однак і ці інкорпоровані елементи, як правило, діставали чисто 
буддійське трактування і розуміння, стверджуючи основу основ вчення Будди. Тоб-
то буддисти продовжували стояти на фундаментах, на яких стояли віками. Брахма-
ни, що неодмінно були присутні при дворах князів і королів (так це було і при 
дворах таких буддійських монархій, як Камбоджа та Аютія чи Бірма), мали той по-
тенціал ідеологічного впливу, що дуже підходив монархіям і легітимував владу пра-
вителя, зміцнював її. Але спільним і для індусів, і для буддистів у середньовічну 
епоху був тантризм із його “імперською метафорою”, що несла перемогу могутньо-
му володарю, ідеальному індуському королю-воїну і вселенському буддійському 
правителю чакравартіну, “меч якого звучить в усіх 4 сторонах світу”.

У процесі феодалізації в Південній Азії формуються великі центри влади (де си-
діли на тронах у своїх столицях радждхіраджи) і кола залежних правителів та 
аристократів-васалів (самантів). Це та сама модель державно-політичного ладу, що 
заснована на мандалі. Деякі дослідники стверджують про очевидні паралелі з ман-
далами Каутільї, інші пропонують термін “сегментарна держава” для позначення 
цієї середньовічної системи васалітету і влади у Південній і Південно-Східній Азії 
(більше про це писав відомий медієвіст Г. Кулке) [Kulke 1993]. Р. Девідсон говорить 
про цю феодалізацію як “самантизацію”. Причому певної трансформації зазнали 
самі буддисти, їхні уявлення – відбувалася ціла еволюція езотеричного буддизму, 
його середньовічне “переформатування”. Так, мандала-держава чакравартіна на-
кладалася на буддійську мандалу. Буддійські божества, відповідності до сектору 
мандали, почали сприйматися як “феодали”, носили князівські регалії. Вони, Тари 
і бодгісаттви, дгармапали та інші божества пантеону езотеричного буддизму, були 
у своєму “сакральному домені” придворними і самантами того, хто перебував у 
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центрі, – сам Будда уявляється в образі прекрасного вінценосного володаря. Він і є 
чакравартін, з усіма феодальними атрибутами земного князя, але, звісно, його кше-
тра – духовний вимір. Водночас земні володарі, що правили з центру свого доме-
ну – мандали, набували рис сакральних. Божества – князі в сакральному просторі, 
князі цього світу – божественні сіддхи перед обличчям підданих. В езотеричному 
буддизмі “мандали… артикульовані до політичного тла, у якому центральний Буд-
да діє як раджадгіраджа щодо інших персонажів і частин мандали” [Davidson 2002, 
130–131].

Образ, сама природа езотеричного буддійського вчителя і земного короля збли-
жаються за умов таких процесів у державі, ідеології політичній і в релігії. Навіть 
складна ініціація, що вони проходили, – абгішека – зближується в термінах, що їх 
тексти ваджраяни використовують для позначення етапів цієї ініціації [Davidson 
2002, 123; Tuladhar-Douglas 2006]. Король набуває деяких якостей сіддхи, а монах, 
що пройшов ініціацію, стає “князем дгарми”. Так, пройшовши ініціацію, старший 
баджрачар’я є не просто буддійським монахом – він чакрешвара і в певному релі-
гійному та ритуальному контексті – володар мандали Чакрасамвари та її божеств. 
Через складні практики і ритуали баджрачар’я співвідносить себе й мандалу, ото-
тожнює себе й божество і в стані “контрольованого екстазу” може виявляти в собі 
Ваджрадгару тощо [Gellner 2012, 125–126].

“Тепер, володарю ваджри, Дгарма ваджри була тобі пояснена і ваджра постала в 
медитації, вкладена у твою руку усіма буддами. Тож усі надприродні здібності 
Ваджрапані у світі твої… Ти можеш приручити тих істот, що шкодять Дгармі, і зни-
щити тих, що сповнені гніву… Як світовий завойовник (чакравартін), коронований, 
щоб мати змогу отримати своє володіння, так само це може бути сказано про тебе – 
ти був посвячений… і отримав могутні знання, щоб бути володарем Дгарми”, – 
дуже промовисто зазначається в одному з тибетських тантричних текстів [Davidson 
2002, 126]. Типологічно мова йде про спільні процеси в езотеричному вченні буд-
дизму та державній ідеології.

Цікаво, що пізніше такі процеси, безумовно, заявили про себе і у відносинах між 
непальською монархією та сангхою в питаннях взаємної легітимізації та ідеології. 
Тільки, на відміну від Індії, де буддизм вже в Пізньосередньовічний період як важ-
лива течія занепадає, у Непалі ці процеси взаємовідносин і взаємоствердження про-
довжувалися на хвилі посилення тенденції тантризації та санскритизації (чого з 
якихось причин не помічає Р. Девідсон у своїй безумовно глибокій і фундаменталь-
ній роботі) [Davidson 2002]. Прикладом того може бути, зокрема, реформа монасти-
рів у Лалітпурі, визначному центрі непальського буддизму у країні, здійснена кня-
зем Сіддхі Нарасімхою (про що йтиметься далі).

Символіка мандали залишалася тим багаторівневим виміром, також тією езоте-
ричною метафорою, що, як ми побачили, охоплювала усю модель в усіх взаємо-
зв’язках – соціальних, політичних, релігійних. Фестивалі непальського буддизму, 
особливо ті, що мають королівську конотацію, а тому названі вже декількома до-
слідниками королівськими, несуть інформацію про ієрархію, соціальну і політичну, 
культурні традиції і звичаї, уявлення. Вони відображають те, як ці езотеричні буд-
дійські політичні уявлення розгортаються на площині мандали – містична мандала 
будд і бодгісаттв накладена на реальний простір у феноменологічному світі. Так, 
під час буддійського фестивалю Сам’як сангха і скульптури будд (однією з головних 
дійових осіб тут є Діпанкара Будда і його статуї з віхар і приватних помешкань) з 
монастирів з одного боку і король та віряни – з другого протягом 2 днів фестивалю 
“зустрічаються” в центрі королівського простору, біля палацу короля Непалу (ра-
ніше також князя Катманду) біля онтологічного центру непальського буддизму – 
ступи Сваямбгунатх. Кожна соціальна група вірян бере участь, займає відведену 
їй нішу в цьому сакрально-театралізованому дійстві, коли макрокосм мандали 
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розкривається через мікрокосм непальського суспільства. Король, захисник дгарми 
і чакравартін, вшановує сангху і статуї божеств (самих монахів тут шанують фак-
тично як живих бодгісаттв) [Lewis 1995; Hoek 1996]. Сангха у відповідь шанує 
свого короля. Інший приклад цих особливих відносин монархії і сангхи, виявле-
них у фестивалі, – джатра Карунамаї, колісничний фестиваль бодгісаттви Авалокі-
тешвари, що має 2 форми (фактично і 2 споріднених фестивалі-джатри: Білий Ка-
рунамая в Катманду і Червоний – у Лалітпурі) [Bangdel 2010, 71–75].

Особливе місце в політико-релігійних традиціях ваджраяни і самого суспільства 
зайняв синкретичний культ Кумарі. Давня традиція шанування дівчат як богинь чи-
стоти і цнотливості, як вияв Тари явно ваджраянська і сягає корінням у глиб історії. 
Культ же королівської Державної Кумарі (Радж Кумарі) формується у XVIII столітті 
за пізніх Малла (1200–1769) і був сприйнятий Шах (з 1769). Кумарі для індуїстів – 
вияв Таледжу, Дурги і Калі, а для буддистів – Тари і Ваджрадеві, вона обирається 
суто з буддійської касти і стає родовою королівською деві та захисницею королів-
ства, держави. Фестиваль Кумарі Джатра заслуговує на окрему увагу: промонархіч-
ні алюзії переплетені з релігійними обрядами, питання відновлення ієрархії, індуїзм 
і буддизм у цікавій взаємодії – все це тут метафорично розгорнуто. Цікаво, що без 
благословення Кумарі – на піку джатри король отримував тіку від живої богині, – 
монархи не могли правити королівством, втрачали на це будь-яке право, у першу 
чергу моральне, але, звісно, і сакральну санкцію. Тобто Кумарі в якомусь сенсі 
“прикріплена” не до особи монарха, а до його трону, а його нездатність захистити 
королівство, підданих і саму дгарму може бути приводом до його повалення. Дуже 
цікавим тут є аспект у політико-релігійних уявленнях, про який пише англійський 
дослідник Р. Бургхарт: право короля володіти землею, як і носити корону, залежить 
від його відданого служіння головним божествам королівства – індуським і буддій-
ським [Burghart 1987].

Це мало виражатися в участі у фестивалях, шануванні, дотриманні різних пра-
вил і традицій щодо цих божеств і в донаціях для храмів, зокрема земельних да-
руваннях. Незважаючи на те що така діяльність може видаватися “поверховою” чи 
“ритуальною”, це було важливим аспектом політики короля і його гармонійних сто-
сунків із храмами, зокрема сангхою, і, звісно, одним зі стовпів ідеологічної рівно-
ваги його правління.

Такі трактування буддійської доктрини та ідей і зміни у сангсі можуть здатися 
парадоксальними, а втручання світського володаря у справи монахів і віхар – жор-
стоким порушенням певних неписаних традицій. Однак для ваджраяни було важ-
ливим передбачати трансформацію – через абгішеку, через причетність до справ 
дгарми, прославлення тріратни і грішний світський володар зазнавав глибинної 
трансформації. Так само трансформував себе, свою свідомість і діяльність через 
практику і монах [Davidson 2002, 24]. Окрім того, не маємо забувати, що йдеться 
про людину середніх віків, а світосприйняття середньовічної людини було іншим і 
часом набирало дуже оригінальних форм.

королівський культ авалокітешвари
Ідеалом монарха для непальського середньовічного буддійського священства 

(що виступав як “правитель-модель”) був імператор-буддист Ашока. У XV ст. дже-
рела також називають короля Непалу Джаяшрі. Текст XV століття “Сваямбгу Пура-
на”, що містить буддійський міф про заснування країни Непалу, в одному з розділів 
приділяє увагу саме Ашоці. Ашока веде бесіду із бгікшу: ідеальний мудрий воло-
дар, що є захисником дгарми, і його наставник. Буддійський текст “Посадха врата”, 
присвячений Авалокітешварі Падмапані, його шануванню, – інше джерело, що зма-
льовує ці ідеальні відносини, як має поводити себе справжній буддійський монарх. 
“Посадха врата” маркує, якими мають бути придворні ритуали, королівський 
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культ – культ Авалокітешвари, вшанування якого і відданість якому найбільш спри-
ятиме князю, якнайкраще підходить для буддійського правителя [Tuladhar-Douglas 
2006, 175–177]. Причому з королем пов’язуються функції забезпечення не тільки 
соціального ладу, підтримання миру, справедливості, шанування тріратни, а й від-
творення природи, що простежується в багатьох середньовічних монархічних тра-
диціях. Такий аспект, як подавання дощу, – також обов’язок монарха. Він можливий 
лише за умови служіння Авалокітешварі. “У визначений час хмари даватимуть 
дощ, а земля забезпечить зерном. Не буде ніякого сум’яття. Будуть лише завзята 
праця і наповнені їжею комори. На цій землі худоба даватиме достатньо молока, де-
рева квітнутимуть і даватимуть плоди і трав завжди вдосталь знайдете. Всі живі 
істоти будуть здоровими і житимуть довго, буде все для того, щоб зростати у славі і 
бути достойним та вихованим. Король буде благородним і справедливим, а міні-
стри – законослухняними. Люди процвітатимуть, житимуть відповідно до дгарми. 
Ніхто не буде тут більше недостойним лиходієм, безчесним або бідним невдахою, 
приниженим, сп’янілим, пригніченим…” [цит. за: Tuladhar-Douglas 2006, 177].

Ритуальний цикл “Посадха врата”, як зазначає У. Туладхар-Дуглас, пов’язаний із 
ритуальним календарем Карунамаї (Бунгад’я), місцевої непальської форми Авало-
кітешвари, якого описує ще Дхармасвамін у своїй автобіографії (він називає його 
“Червоний Будда”). Іншою текстуальною основою непальських традицій шануван-
ня Авалокітешвари, цього покровителя королів, надію та захисника знедолених і 
грішників, є тексти “Каранав’юха” і “Гуна Карандав’юха”. Вони – частина непаль-
ського канону, причому, як небезпідставно припускає У. Туладхар-Дуглас, останній 
є більш пізнім текстом, який був створений у Непалі і відображає середньовічні 
реалії. Центральний персонаж тексту – Авалокітешвара – це ж Бунгад’я, або Кару-
намая-Маччхендранатх [Tuladhar-Douglas 2006, 170–178].

Карунамая, милосердний бодгісаттва, якому присвячено важливий (до сьогодні) 
буддійський фестиваль (ратхаджатра), як вважає Дж. Лок, увібравши частково ши-
ваїтський культ Матсьєндранатха (Маччхендранатха), став іштадевата (родовим, 
династійним божеством) князя Лалітпура [Locke 1980, 330]. Те, що буддійський за 
своєю основою культ у руках у буддійських монахів дістав “дзеркальне” відобра-
ження уже із шиваїтським забарвленням, – цікава риса синкретизму. (Таке поєднан-
ня водночас мало неабияке значення – це компроміс між двома традиціями, між 
князями, що в пізньосередньовічний період схилялися до індуських придворних 
культів, та їхніми підданими, в основному буддистами (насамперед у Лалітпурі, що 
й сьогодні має славу твердині непальської ваджраяни), між князем і сангхою).

Король брав участь у фестивалі – згідно з легендою про принесення бодгісаттви 
Карунамаї до Непалу з Асаму в VII ст., за часів короля Нарендрадеви з династії 
Ліччхаві, що мало в непальському середньовічному суспільстві не тільки символіч-
ну конотацію. Точніше, цей символізм був багатогранним і відігравав певну роль у 
складній соціополітико-релігійній системі землі деш, що була ввірена в руки коро-
ля як захисника дгарми і королівства [Bangdel 2010; Toffin 2008].

держава і сангха: взаємодія в соціальному полі
У XIV столітті Непал-мандалі випало чимало випробувань. Чимало змін транс-

формували непальське суспільство, так що воно дістало загальні обриси, вже “впіз-
навані” сьогодні. Декілька разів Непальська долина була розорена і спустошена. 
Внутрішньополітична криза за династії Малла (що правила з 1200 року), нездат-
ність королів зберегти внутрішню рівновагу і низка інших обставин зробили “сма-
рагдову долину” легкою здобиччю. Декілька разів до Непальської долини з набігами 
приходили війська Західних Малла, що правили західнонепальським королівством 
Кхасарадж’я. 1349 року країну спустошили тюркомовні мусульманські воїни з Делі, 
що вже підкорили Північну Індію. Віхари і храми були пошкоджені, багато монахів 
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загинуло, навіть ступа Сваямбхунатх простояла майже 25 років занедбана [History 
of Nepal 1877]. Однак ці набіги завойовники не закріплювали і не залишилися в Не-
палі. А в XIV столітті, скориставшись слабкістю королівської влади, князь Нанья-
дева з Тірхута захопив трон непальських королів. Немає однозначної думки щодо 
того, як розвивалися події за нащадків Наньядеви. Повідомлення хронік (наприклад 
“Непалавамшавалі”) про правителів цього часу могли бути “далекоглядно” відкори-
говані, звісно на догоду пізнішим правителям, і мають деякі розбіжності, про що 
писав непальський історик К. П. Малла [Nepalavamsavali 1985]. Так чи інакше, у 
2-й пол. XIV століття до влади приходить нова гілка королівської династії, що спо-
ріднилася зі “старою” династійною лінією Малла. Нові князі мали, швидше за все, 
південне, індійське походження і принесли із собою нову хвилю індійського впли-
ву. Тірхутські (мітхільські) брахмани зайняли впливові посади про дворі, двір, що 
був у Бхактапурі, центрі Непал-мандали, де трон посідав верховний правитель, 
формально король єдиного Непалу, став ще більше проіндуським. Король Джаяст-
хіті Малла бл. 1380 р. провів свої реформи, які остаточно структурували суспіль-
ство відповідно до варно-кастової моделі.

Однак сангха витончено і винахідливо пристосовувалася до цих змін. Як резуль-
тат, сангха осмислила себе і свою традицію як дуже давню і цілком незалежну від 
індійського буддизму, що виразилося в тексті XV століття “Сваямбгу Пурана” 
[Tuladhar-Douglas 2006, 175–177; Shakya 2009]. Безумовно, тут була і певна політич-
на декларація буддизму та сангхи, що продовжував мирно конкурувати з індуїзмом.

Король Джаястхіті Малла у 2-й пол. XIV ст. запроваджує соціальний кодекс. Сам 
документ не зберігся, але ми знаємо про його основні ідеї з хронік та інших дже-
рел. Кодекс Джаястхіті Малла – одна з перших спроб кодифікації соціально-полі-
тичного ладу, заснованої на традиціях суспільно-політичної варно-кастової моделі.

Синкретизм у Непалі, звісно, це результат мирного багатовікового співіснування 
двох релігій, їхнього взаємовпливу, культурно-релігійного та ідеологічного “діало-
гу”. Але водночас необхідно зазначити, що в досліджувану нами епоху синкретизм 
виступає як процес і стратегія, що відображають масштабний вплив індуїзму як ви-
разника державної ідеології.

Відносини між сангхою і державою показують, що з метою посилення влади 
правителя держава втручалася у справи буддійських громад; водночас влада актив-
но підтримувала тантричні течії (як буддійські, так і індуїстські), що також було ко-
рисним державі для досягнення своїх цілей, зокрема задля прославлення і посилен-
ня впливу володарів. Втручаючись, держава намагалася привнести і варно-кастові 
ідеали, і деякі елементи індуїстських звичаїв та традицій, причому не уникнули 
цього ані буддисти Непальської долини, ані буддисти-горяни різних регіонів коро-
лівства (зокрема гурунги та інші адепти тибетських шкіл буддизму), ані ті піддані 
короля, що продовжували зберігати віру предків – різноманітні племінні релігії Гі-
малаїв. Не вимагаючи від вірян зрікатися своєї віри, уряд сприяв прийняттю ними 
низки традицій, що робили цих неіндуїстів (а також неортодоксальних індуїстів та 
адептів синкретичних культів) “адаптованими” до індуїстського соціального коду 
(кастові обмеження, шанування брахманів, незавдавання шкоди коровам, святку-
вання загальнодержавних свят, як-от Дасаїн, що підкреслювали роль індуського 
монарха і лояльність підданих). Соціальний кодекс “Мулукі Аїн”, прийнятий Джан-
гом Бахадуром Кунваром Рана, закріплював законодавчо соціально-політичний лад 
індуської держави.

Варто сказати і про те, що втручання у справи буддистів та релігійних організа-
цій мало й іншу причину: держава виступала свого роду організаційною ланкою, 
таким чином вводячи певну ієрархію чи намагаючись її ввести. Справді, непальська 
сангха ваджраяни не знала такої чіткої ієрархії і структури, як, наприклад, тибетська 
буддійська громада. Тому держава тут виконувала роль інституту, що привносив 
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більше рис ієрархії. Питання ж про те, чи справді сангха потребувала такого втру-
чання, залишається відкритим і досить суперечливим: згадаймо ті кризові явища 
внутрішнього характеру, з якими зіткнулися монастирі. Але держава, звісно, ско-
ристалася можливістю впливу задля власної вигоди. Через саму природу релігійної 
організації буддистів (це можна сказати і про індуїстів) їхні численні баха і бахі, 
храми і спільноти гутхі мали чималу автономність один щодо одного, попри загаль-
нобуддійську солідарність і спільність обрядів та доктрини. За цим наглядав спе-
ціальний орган – рада старійшин сангхи, та, ймовірно, впливав раджгубхаджу, од-
нак ці органи не здійснювали жорсткого контролю, хоч і наглядали за уніфікацією 
вчення і практик.

Непальський буддизм зберігся як впливова релігійна течія тільки тому, що вдало 
пристосовувався до складних умов конкурування із шиваїтами, буддійські ачарія 
успішно реагували на нові впливи, підлаштовувалися під преференції своїх королів 
з їхніми придворними індуськими культами і наближеними до королівського двору 
брахманами. Синкретизм із його подвійним (“паралельним”) індусько-буддійським 
пантеоном слугував цим цілям. Правда, кожна з двох великих традицій вдавалася 
до аналогічних дій із метою зміцнити своє становище. 

Цікавими є паралелі непальської релігійної і політико-релігійної ситуації із краї-
нами Південно-Східної Азії (в Середньовічний період, а також на початку Нового 
часу), де також взаємодіяли індуїзм (шиваїзм) і буддизм, а брахмани та індуські 
культи часто були придворними і впливовими. 

Непальські монастирі та їхні стратегії і трансформації в результаті реформ 
XVII ст. чи не найкраще ілюструють процеси взаємодії непальського буддизму з 
державою. Санскритизація і тантризація з одного боку – і вміння непальських 
буддистів знайти баланс, обравши компромісний шлях, що підійшов би й князю, 
й індуськозорієнтованій аристократії при дворі, й буддійській світській еліті та чис-
ленним адептам. Але це передбачало й суперництво всередині сангхи. Ласим шма-
точком для них були королівські донації і підтримка. А дістати цей “приз” могла 
тільки партія сангхи, що найбільше відповідала інтересам усіх провідних груп і за-
пропонувала той самий “синкретичний” компроміс із владою, яка спиралася на 
брахманічну політичну ідеологію. Така само взаємодія відбувалася між 2 типами 
віхар – баха і бахі та князем Сіддхі Нарасімхою в 1600-ті.

Розглянемо два головних типи непальських монастирів. Баха – основний тип, 
повноцінний ваджраянський монастир у непальській традиції. Баха відрізняється 
від бахі за кількістю старійшин (тхакалі, стхавір, аджу): їх у баха має бути 10, а 
сангха бахі нараховувала тільки 5. У баха, як правило, сангха складається і з 
баджрачар’їв, і з шак’їв, тоді як у бахі це в основному шак’ї. Деякі дослідники на-
зивали бахі маленькими монастирями, а баха – великими, повноцінними, однак це 
навряд чи справедливо до кінця [Bangdel 1999, 111].

Члени сангхи бахі традиційно мали іншу ідентичність. Так, вони стверджували, 
що представляють більш ранній буддизм, який мав менше тантричних запозичень 
(такий “нетантричний” тантричний буддизм) і впливів у практиках і ритуалах. Себе 
ці члени громади, після реформ 1400-х років, одружених домогосподарів, вважали 
нащадками монахів (“брахмачарія бхікшу”, тобто монахів-аскетів) та останніх 
бхікшу-аскетів (хоча за традицією всі непальські монахи вважаються саме монаха-
ми, дістають спеціальну підготовку і посвяти, передачу вчення).

У непальському монастирі баха обов’язково мають бути присутні такі 3 компо-
ненти: чайтья (ступа), святилище з екзотеричним божеством (квапа д’я) і святили-
ще, присвячене езотеричному представнику пантеону ваджраяни (агам д’я); саме 
таке тантричне святилище має назву агам че [див.: Bangdel 1999, 109–111]. Квапа 
д’я, як правило, розташовується на 1-му поверсі і відкрите для усіх вірян. Там міс-
тяться скульптурні зображення нетантричних виявів будд (Амітабха, Майтрея), 
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сам Будда Шак’ямуні. Натомість агам че уміщує тантричних будд – це в більшості 
випадків важливе для непальських буддистів божество Чакрасамвара зі своєю су-
путницею Ваджраварахі (один із її виявів – Ваджрайогіні), Йогамвара та Джнянан-
дакіні, або Хеваджра та Найратма.

І хоча загалом планування, декорування (а часом і навіть масштаб споруд та 
комплексів) бахі і баха подібні, бахі мають декілька серйозних відмінностей, що, 
можливо, якраз свідчать про їхнє давнє походження: вони мають відкриту веранду 
з колонами вздовж стін; декілька маленьких кімнат-келій у бокових корпусах віха-
ри (колись для проживання там монахів-аскетів, пізніше – для їхніх нащадків із 
сім’ями; однак часто бахі і баха не житлові і використовуються тільки для ритуалів 
і медитацій); простіше декорування і відсутність деяких архітектурних елементів; у 
головному святилищі, навколо божества залишений простір для обходу (за годин-
никовою стрілкою, прадакшина).

Про давність бахі, що заслуговують через свою оригінальність і давність на осо-
бливу увагу, свідчить їхнє розташування на периферії давніх міст і поселень (на 
думку Д. Бангдел, це підтверджує їхнє походження від давніх віхар, у чому, що-
правда, сумнівається Д. Геллнер). Справді, деякі бахі розташовані зовсім поряд, в 
історичному середовищі старого міста, як-от наприклад, Чікан Бахі в Лалітпурі. 
Але тут ми можемо сприймати слова про “периферійність” цієї групи віхар радше 
образно чи за смислом, але не завжди прямолінійно, хоча дані про ранньосередньо-
вічні міста і розташування бахі, наведені Д. Бангдел, дещо прояснюють щодо гене-
зи такого розуміння бахі. Самі монахи бахі, як свідчать хроніки, стверджували, що 
дотримуються особливого шляху “лісових аскетів” (на противагу баха, що часто 
були безпосередньо в межах поселень), тобто монахів з історичних віхар за межами 
поселень, подалі від виру життя великих міст, де монахи вивчали дгарму, практику-
вали медитацію і дотримувалися обітниці безшлюбності.

Вони, мешканці бахі, також були в часи Малла, називаються в джерелах вана-
прастха, що вказує на їхній зв’язок з аскетичними практиками, відлюдництвом і 
тим “лісовим” способом життя, що вони вели в добу Середньовіччя. У непальській 
хроніці є пояснення, яке також часто зустрічається в середовищі самих баджрачар’їв 
і шак’їв, представників традиції, що бахі мають смислову асоціацію із чимось 
“зовнішнім” (і саме слово, похідне від санскр. бахі, має значення “зовнішній”). Та-
ким чином, це пояснює, що сангхи бахі жили “за межами” поселень, у лісі. Але 
таке пояснення традиції, що, між іншим, могло виникнути пізніше і по-своєму 
осмислювати оригінальне значення і назви, і самого бахі як явища (що в нашому 
випадку може бути дуже доречним), ми подамо далі. Існує ще декілька спроб пояс-
нити головну ідею і застосування бахі історично як маленьких монастирів, малих 
віхар, про що писали одні з перших дослідників Непалу та його віхар [Hodgson 
1874, 53; Oldfield 1880, II, 282]. Британський дослідник Д. Геллнер пояснює таку 
назву, як “зовнішні” віхари для бахі, баченням їхньої сангхи баха громадами осно-
вних віхар [Gellner 2012, 148].

Бахі зі своєю неформатною для тантризму, особливою традицією та окремішньою 
передачею вчення, що робила наголос на традиції монахів-аскетів, для “повністю” 
тантричних ваджраянських монахів були представниками традиції, що стоїть ниж-
че5. Адже Баха та їхні реалізовані тантричні вчителі баджрачар’ї – це уособлення 
найвищого щабля духовного розвитку в рамках ваджраяни. Це езотеричне вчення, 
езотеричні практики. А в бахі – екзотерична буддійська доктрина, вони мають “про-
стіший” буддизм і не практикують найвищі тантри. Бахі, однак, наголошували, що 
вони “нетантричні”, нірванік ванапрастха, брахмачарія бхікшу, що не приймають 
спеціальних тантричних ініціацій і деяких інших звичаїв баха, а самі є нащадками 
останніх безшлюбних монахів Непалу, що перейшли до гріхастха (домогосподарів), 
як це, власне, сталося з усіма монахами-аскетами наприкінці доби Середньовіччя. 
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Спільноти бахі сприймали власну традицію, як не дивно, у дуже історичному кон-
тексті, з наголосом на її походженні. У бахі бахіпі, бхікшу вважали, що, навпаки, 
їхня традиція вища, вона “чистіша”, аніж у баха. Хотілося б звернути увагу на цей 
аспект: бахі акцентували особливу лінію славного давнього вчення, що вони збе-
регли, як аргумент щодо власного статусу, зокрема соціального, водночас аргумен-
том було і безпосереднє походження від монахів давнішої традиції. Сангха бахі 
інституційно мала тільки 5 старійшин (традиційно кожна група з 10 і 15 віхар 
об’єднана у 2 великих сангхи, кожна з 5 старійшинами), натомість у баха їх 10. На 
думку Геллнера, це перегукується з Вінаєю, де Будда погоджується з тим, що для 
ініціації нових громад у центрах потрібно 10 монахів, а для того щоб зробити це у 
віддалених районах – 5 [Gellner 2012, 149–152].

Відомий дослідник непальських монастирів буддолог Дж. Лок відтворює у своїй 
книзі ще одне уявлення про бахі – як про початкові школи, де бхікшу проходили 
першу підготовку, але потім “втратили… багатьох своїх членів на користь ваджра-
янських тантричних спільнот, пізніше відомих як баха” [Locke 1980, 19]. Подібний 
погляд на бахі пройшов крізь призму саме сприйняття баха як панівного виду віхар.

Правда, у такій “лісовій” ознаці бахі може бути ще одна конотація – це зв’язок 
лісу як простору в уявленнях середньовічних мешканців Південної Азії, зокрема в 
сусідній з Непалом Індії, одночасно зі святістю і “позасоціальністю”, навіть забруд-
ненням і беззаконням. Ліс – це місце, де водночас перебувають добрі аскети і зло-
чинці, високе і низьке, місто і цивілізація, протиставлені глушині і дикості [Ванина 
2007]. Це також знаходить відбиток у складному, неоднозначному ставленні до ас-
кетів, які часто перебувають у лісі, в акшетрі: святі мужі, вони водночас забруднені 
недотриманням норм ритуальної чистоти тощо. Цікаво, що уявлення, подібні до 
цих, були і в середньовічних європейців [Ле Гофф 2007, 68–82]. Про лісових буд-
дійських аскетів і “святих”, архатів розповідає низка текстів. Ми можемо говорити 
про своєрідний етичний еталон, що розкриває один зі способів практики, справж-
нього буддійського способу життя і досягнення звільнення. Цікаво, що в одному з 
буддійських магаянських текстів, як-от Ланкаватара сутра, висловлюється певна 
критика тих, хто займається занадто схоластичним буддизмом, – за тим вони забу-
вають “про істинну реальність” і не приділяють достатньої уваги медитації, іншим 
способам пізнання. Ланкаватара протиставляє лісових монахів, які більше орієнто-
вані на медитацію і усамітнення, ченцям, більше пов’язаним із мирським, але по-
глинутим вивченням текстів, тобто буддійською вченістю [Ray 1994, 270–275]. А на 
нашу думку – підштовхує до роздумів щодо давніх традицій і практик буддизму і 
як непальська сангха їх продовжувала, адаптуючи до свого контексту соціального, 
політичного тощо. Подібність такої дихотомії очевидна.

Отже, бахі були свого роду перехідним явищем від магаянських віхар до тан-
тричних віхар “нового” типу (якими були чи стали баха, основні віхари) кінця 
епохи Середньовіччя, коли закладалися підвалини тієї системи, що існує зараз. 
Навіть коли вони повністю перейшли до дгарми домогосподарів (гріхастха дгар-
ма), прийняли низку тантричних елементів у свої практики та ідеологію, бахі про-
довжували стверджувати свою інакшість, що виразилося у специфічних практиках 
і ритуалах.

Реформи 1600-х років у Лалітпурі, що стосувалися бахі, проведені князем Сід-
дхі Нарасімхою (1620–1661), привели до знакових змін. Вони привносили деякі 
елементи ієрархії – центральний соціально-ієрархічний стрижень хоч, може, і не 
простежувався повноцінно, але вводився “пунктирно”, і робилося це рукою князя 
Лалітпура, державною владою. Групи бахі, які існували в Лалітпурі і разом об’єд-
нувалися у дві сангхи, – групи 10 і 15 монастирів (вони були розділені князем, як 
зазначає хроніка, за місцем розташування по різні боки від дороги, якою проходить 
колісниця Авалокітешвари під час фестивалю, присвяченого цьому бодгісаттві), – 
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отримали або зі свого середовища, або призначеного священика, який мав проводи-
ти очищувальні ритуали – хом (очищення вогнем) [History of Nepal 1877, 272–273]. 
Бахі раніше не використовували хом. Як бхікшу, “немирські”, монахи не потребува-
ли таких ритуалів. Це відповідає давнім буддійським традиціям сангхи: палійські 
тексти дають нам інформацію щодо цього. Будда закликав відмовитися від такої це-
ремонії, що в часи Вчителя була поширеною і використовувалася брахманами 
[Schumann 2004]. Пізніше езотеричний буддизм, звісно, інкорпорував цю практику, 
бахі ж, що займали свою особливу, по-своєму непоступливу позицію заради збере-
ження традиції, носіями якої були, не приймали обряд хом, зокрема обряд очищен-
ня вогнем як частину ритуалу після смерті одного із членів сангхи. Вони ж, скоріше 
за все, не мали і тантричного святилища у своїх віхарах [Gellner 2012, 161–164]. Не 
хотіли монахи бахі отримувати звичайного тантричного священика, оскільки він не 
мав права бути долученим до їхніх “внутрішніх” ритуалів і практик.

Князь також призначив 5 старійшин, втрутився в питання ієрархії, яка, щоправ-
да, у непальських віхарах навіть сьогодні є розмитою. Чи були ці нововведення не-
обхідними? С. Леві, між іншим, вважав, що за “анархією” в питаннях організації 
віхар приховувалися їхня свобода і незалежність, тепер частково поставлені під 
контроль корони. Це справді так. Але хроніка дає нам зрозуміти, що бахі вже мали 
певні труднощі й організаційного характеру, деякі були покинуті їхніми мешканця-
ми. Непальська сангха традиційно не мала такої ієрархічної структури, яку мали 
їхні брати по вірі на півночі, у Тибеті. Кожен монастир, у якомусь сенсі мікрокосм 
традицій, що можуть бути унікальними і характерними тільки для нього, у сенсі 
старшинства та ієрархії існував цілком автономно. Звісно, сангха мала 10 старій-
шин, найстарших монахів громади (як у випадку баха, звичайної віхари), дйапала, 
що виконував функції особливого нагляду за головним божеством монастиря, пере-
давав свій пост наступному в рамках черги (у невеличких віхарах кожен встигав 
побути дйапала навіть декілька разів). У бахі внутрішня структура відрізнялася, як 
і їхні звичаї і певна належність, однак загалом вони мали спільність віри, разом 
складали непальську сангху. Існувала рада старійшин, що наглядала за дотриман-
ням доктринальної і ритуальної уніфікованості, а також раджгубхаджу при королі, 
свого роду “верховний баджрачар’я”, однак ці ієрархічні щаблі не перетворювалися 
на повноцінну систему. У такій автономії віхар, звісно, були великі плюси, можна 
бачити її унікальну своєрідність, але була і слабкість, яку певною солідарністю між 
віхарами не завжди вдавалося компенсувати чи подолати. Цим скористалися воло-
дарі країни, як, наприклад, було і з реформами в 1600-ті роки в Лалітпурі.

Прагнення контролю, як і прагнення впорядкування, привнесення певної струк-
турності, також, вочевидь, було завданням державної влади. Так само це стосувало-
ся й прагнення зробити бахі та їхні громади більш схильними до компромісу і до 
тантричних аспектів вчення, як і до варно-кастових індуських норм. Так віхари сти-
калися із процесами політичної санскритизації і мали пристосовуватися до цих об-
ставин [див.: Lévi 1905, І].

Свідченням пізнішого тантричного впливу є різноманітні архітектурні додаван-
ня в бахі, що наближують їх до баха (пишні торани, поява пагодових надбудов чи 
самих пагод)6 [Bangdel 1999, 100–111; Gellner 2012, 150–178]. Так, на думку Д. Гелл-
нера, пагода чи її одноярусна “вежка-купол” з’являються лише в XVII столітті (піс-
ля реформ князя Сіддхі Нарасімхи Малла), як і тантричне святилище у віхарі цього 
типу. 

У XIX ст. буддисти ще більшою мірою мали підлаштовуватися під проіндуїст-
ських консерваторів – фактичних правителів країни Рана (1846–1951). Масштабна 
державна підтримка індуїзму зменшила вплив ваджраяни, активними донаторами 
припинили бути деякі високі касти, скоротилася підтримка монастирів. Але все ж 
буддисти виявили чималу винахідливість як реакцію на нові дії влади. Так, стаючи 
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на стежку боротьби за свій соціальний статус, буддійські монахи робили наголос 
саме на походженні своїх каст від брахманів і чхетрі (варто припустити, що вони 
вже не вперше зверталися до цього аргументу, а частина з них справді мали високо-
кастове походження). Виявилися і деякі нові індусько-буддійські приклади синкре-
тизму, що також мали надати буддизму ваги, а буддійським кастам – змогу кастової 
мобільності.

Непальські адміністративні документи кін. XVIII–XIX ст. і пізнішого періоду 
епохи Рана так само добре ілюструють, як запроваджувалися владою своєрідні 
“культурно-релігійно-соціальні” концепції з метою уніфікації під покровом ідеоло-
гії індуської держави різнорідних строкатих гімалайських груп і громад і як вони 
вплинули на життя тих громад високогірного та гірського краю Західного Непалу. 
У новій кастовій ієрархії, що її закріплював кодекс 1854 р., численні групи, етноси, 
“джаті” дістали досить низький статус. Наприклад, серед горян-буддистів Півночі і 
Заходу королівства (буддистів тибетської традиції) виникла певна проблема через 
їхню схильність вживати в їжу м’ясо корів і яків. Однак на практиці відносини між 
групами і кастами та володарями й елітою часто були не настільки жорсткими і ра-
дикальними, вони все ж таки базувалися на конструктивних інтересах. У певних 
питаннях парбатійська еліта горкхалі йшла назустріч “нижчим” кастам: магараджі 
Рана та їхній двір визнавали місцеві еліти і шанували їх, на практиці деякі нововве-
дення не змінили реальні статусні групи в регіонах країни або змінили в більш 
компромісному дусі. Показово, наприклад, як буддійська каста уда (торгівців, які 
претендували на дуже високий статус – “кшатріїв”, що, звісно, Рана не поспішали 
визнавати) була наближена до палацу. Ставши чудовими та активними музиканта-
ми, створивши релігійні об’єднання авторів і виконувачів баджанів, багато хто з уда 
прославився і з особливою пошаною запрошувався Рана до палацу тощо.

Посилення санскритизації та індуїзації Непалу за пізніх Малла і потім за динас-
тії Шах, а особливо за індуських консерваторів Рана, значно змінило становище 
сангхи. Підтримка низки високих груп скоротилася, деякі монастирі втратили землі 
гутхі (це стосувалося частково і брахманів, але меншою мірою) на користь нової 
еліти, наближеної до нової династії і потім до клану Рана. Однак основні божества 
і культи, звісно, підтримувалися державою. Особливо ті храми і традиції, що були 
пов’язані з підтримкою дгарми, захистом Непал-мандали, з королівською владою, 
просто найважливіші бодгісаттви буддизму та їхні фестивалі (Карунамая, Сам’як, 
або синкретична традиція Кумарі), що мали полісемантичне значення і слугували 
для встановлення релігійної злагоди і для вшанування королем сангхи й буддизму, 
що залишався релігією значної частини підданих (згадаймо, часом навіть брахмани 
ставали джманами в непальських віхарах; інші, й “індуїсти” також, зберігали певну 
буддійську орієнтацію у своїх синкретичних практиках).

Співіснування із правителями, що підтримували суспільство і державу, засновую-
чись на варно-кастовій системі, та активно сприяли санскритизації і прийняттю 
підданими кастових норм, змусили сангху вдатися до низки стратегій. Так непаль-
ське суспільство сприйняло кастовий поділ. Баджрачар’ї і шак’ї, монахи – це закриті 
групи. Однак, пристосувавшись саме таким чином, непальський буддизм продовжив 
своє існування і розвиток. Непальська сангха, з одного боку, виявляє гнучкість, збе-
рігає чималу автономію, з другого – змушена боротися за підтримку держави.

Хоча протягом віків монархія в Непалі була індуською, а тому за основу брала 
індуську модель держав з особливим наголосом на ролі брахманів, що прославляли 
і легітимізували владу раджі, непальський буддизм відіграв дуже важливу роль у 
формуванні непальської ідеології. Зрештою, вона все одно дуальна: монарх одно-
часно ідеальний індуський правитель і буддійський вселенський володар чакравар-
тін. У ритуально-політичних циклах монархії, що тісно пов’язані з релігійними 
фестивалями Непал-мандали і сакрально-політико-географічними уявленнями про 
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Непал як священну мандалу, езотеричний буддизм та його традиції й ідеї відіграли 
значущу роль. Контекст буддизму допомагає зрозуміти і коріння сакралізованої мо-
нархії. А аналіз та інтерпретація королівських індусько-буддійських фестивалів 
дають цікаві результати, якщо застосувати до них ідеї Моріса Блока про “насиль-
ство, що рикошетить”, – вони покликані прославити непереможного воїна чакра-
вартіна і мають певну функцію “компенсації насильства”.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Іл. 1. Кульмінаційний момент Ратхаджатри Карунамаї: ратха (колісниця) Авалокітешвари
зустрічає короля на слоні на вулиці Катманду. У лівому кутку видно ступу Сваямбгунатх.

Старовинний непальський малюнок, з колекції Б. Ходсона, Музей Гіме, Париж [Losty 2004, 94]

Іл. 2. Чакрасамвара-мандала. Паубха, 1822 р. (Непал) [Bangdel 2010]
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Іл. 3. Бхактапур. Королівський палац 55 вікон. Гравюра, 1880 р. [Le Bon 1886]

Іл. 4. Лалітпур. Пагода Авалокітешвари. Малюнок Д. Дойга [Doig, Bhagat 1994, 82]
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Іл. 5. Лалітпур. Королівська площа Дарбар. Гравюра, 1880 р. [Le Bon 1886]

Іл. 6. Монастир Уку Баха. Малюнок Х. Олдфілда, 1850-ті рр. [Oldfield 1880]
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1 Стиль Ліччхаві, ймовірно, існував і після занепаду династії, оскільки пізніші майстри 
копіювали стиль, який вважали еталоном [Муриан 2000]. Однак для нас тут важливо, що 
такі споруди продовжували створюватися.

2 Правда, тут необхідно зробити деякі поправки на те, що Пашупатінатх, як вважають 
дослідники, до XVI ст. не тільки мав особливе значення для буддистів, а й вони мали на те-
риторії Пашупатінатху особливі права; тому комплекс формувався як своєрідний індусько-
буддійський. І сьогодні в певні свята непальські монахи баджрачар’я шанують символ 
Шиви – лінгам – як самого Будду і проводять у Пашупатінатху свої ритуали. У добу Серед-
ньовіччя Пашупатінатх також входив до тибетських “паломницьких мап” як визначна свя-
тиня, яку необхідно відвідати тибетському буддисту-паломнику в Непалі [Dowman, Bubriski 
1995].

3 Необхідно зазначити, що сангха в Непалі в питаннях ієрархії досить своєрідне явище; 
це радше “конфедерація” автономних віхар, хоча існував і пост верховного радж губхаджу 
при королі; певною мірою держава часом (але не завжди) виконувала цю роль верховного 
координаційного центру. Це ж стосується й індуїзму.

4 Про захисну функцію “видимості” “анархії” писав ще прославлений французький буд-
долог професор С. Леві, що відвідував Непал у 1898 році.

5 На цей момент бахі ще існують, але їх дуже мало і їхні відмітні риси та унікальні тра-
диції поступово занепадають або просто замінюються традиціями баха, простіше кажучи – 
стираються.

6 Завжди увагу в містах-столицях, як і менших містах долини Катманду (Непальської до-
лини) привертали інші унікальні споруди – дво- або триярусні храми-вежі, у яких беззапе-
речно вгадуються форми, більше притаманні архітектурі Далекого Сходу, а не регіону 
Південної Азії. Це справді дуже популярний тип храму в гімалайській країні і відрізняється 
від більшості типів храмів традиційної Індії.
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Непальський буддизм і держава:
у пошуках компромісу і взаємної легітимізації

Д. Є. Марков
У статті розкривається низка аспектів взаємодії сангхи і державної влади в Непалі в пе-

ріод Середньовіччя і початку Нового часу. Особлива увага приділяється таким питанням, як 
соціальна організація віхар, ідентичність громад сангхи в умовах змін у державі і суспіль-
стві. Автор підкреслює, що такі явища, як вплив тантризму і санскритизація, визначали по-
літику держави щодо непальської сангхи. Ці процеси аналізуються на прикладі низки 
реформ, що стосувалися сангхи і запроваджувалися монархами, зокрема реформ князя Ла-
літпура Сіддхі Нарасімхи Малла в XVII столітті. Непальська сангха пройшла складний 
шлях трансформацій, коли мала пристосовуватися до індуїстських культів своїх королів, 
водночас легітимізуючи владу правителя як захисника дгарми. Також звертається увага на 
ті кардинальні перетворення, яких зазнало непальське суспільство у зв’язку зі створенням 
великого єдиного королівства династією Шах після 1769 року, внаслідок чого вплив буддиз-
му дещо зменшився. Але навіть у найскладніший для сангхи період, за часів індуських 
прем’єрів-консерваторів Рана (1846–1951), коли значно зменшилась державна підтримка 
монастирів, буддизм у Непалі зміг адаптуватися і вижити, зберігши давні традиції, практи-
ки і тексти індійської магаяни, спадкоємцем якої він є.

ключові слова: буддизм, держава, Непал, сангха, соціорелігійні процеси

Непальский буддизм и государство:
в поисках компромисса и взаимной легитимизации

Д. Е. Марков
В статье раскрывается ряд аспектов взаимодействия сангхи и государственной власти в 

Непале в период Средневековья и начала Нового времени. Особое внимание уделяется та-
ким вопросам как социальная организация вихар, идентичность общин сангхи в условиях 
изменений в государстве и обществе. Автор подчеркивает, что такие явления, как влияние 
тантризма и санскритизация определяли политику непальского государства по отношению 
к сангхе. Эти процессы анализируются на примере ряда реформ, касающихся сангхи, кото-
рые проводились монархами, в частности реформ князя Лалитпура Сиддхи Нарасимхи 
Малла в XVII веке. Непальская сангха прошла сложный путь трансформаций, в ходе кото-
рого должна была приспосабливаться к индуистским культам своих королей, одновременно 
легитимизируя власть правителя как защитника дхармы. Также обращается внимание на те 
кардинальные преобразования, которые претерпело непальское общество в связи с созда-
нием большого единого королевства династией Шах после 1769 г., в результате чего влияние 
буддизма в Непале несколько сократилось. Но даже в самый сложный для сангхи период, 
во времена индусских премьеров-консерваторов Рана (1846–1951), когда значительно 
уменьшилась государственная поддержка монастырей, буддизм в Непале смог адаптиро-
ваться и выжить, сохранив древние традиции, практики и тексты индийской махаяны, 
наследником которой он является.

ключевые слова: буддизм, государство, Непал, сангха, социорелигиозные процессы
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The paper is devoted to the problems of the activities of the Russian counterintelligence in the 
South of the empire in the period 1906–1914 and aimed at finding Japanese spies. After the end 
of the Russian-Japanese war, the fear of renewing the war persisted in society for a long time. The 
Russian special services tried to prevent the vigorous activity of the intelligence system of Japan 
on the territory of the empire. Russian special services were very interested in Fukuda Naohiko – 
the consul of Japan in Odessa (later – Moscow) at this time. He was twice under secret surveil-
lance. In the course of the research, diary materials and reports compiled by counterintelligence 
officers on the results of organized observation were analyzed. However, the gendarmerie was un-
able to find evidence confirming the fact of the espionage activity of N. Fukuda. The Russian spe-
cial services paid considerable attention to the Japanese military, who were on the territory of the 
empire. As a rule, the official reason for such visits was the study language and culture of the host 
country. For such “guests” a secret supervision was established. Although in most cases, the se-
cret services could not find evidence to prove that the Japanese were indeed engaged in intelli-
gence activities. Also, special services turned their attention to casual visitors – tourists and 
scientists. Gradual change of the foreign policy conditions changed attitudes towards the Japa-
nese. The establishment of bilateral relations and the settlement of the most acute contradictions 
turned Russia and Japan on the eve of the First World War into allies. These circumstances al-
lowed the Russian counterintelligence priorities to change their activities.

Keywords: counterintelligence, consul, espionage, intelligence, Japan, Odessa, Russian Empire

полювання на японських шпигунів
на півдні російської імперії (1906–1914)
С. С. Павленко 

Розвиток російсько-японських відносин після війни 1904–1905 рр. характеризу-
вався як їхньою поступовою переорієнтацією на співпрацю, так і наявністю в сус-
пільстві побоювання/очікування поновлення конфлікту. Остання тенденція, а також 
досвід і результати війни привели до активної діяльності російських спецслужб, 
спрямованої на пошук (“полювання”) японських розвідників. Дослідження про-
блеми зіткнення російських та японських спецслужб у межах сучасного південно-
українського регіону дає змогу розширити уявлення про трансформацію російсько-
японських відносин протягом 1905–1914 рр. і вплив цього процесу на локальний 
рівень міждержавних взаємин, а також простежити ранній етап українсько-японсь-
ких міжетнічних комунікацій, що і є метою нашого дослідження.

Історіографічна база. Незважаючи на велику кількість історичних праць, у 
яких розглядається діяльність японської розвідки на території Російської імперії, у 
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тематичному плані вона представлена досить вузько – низкою конкретних напрям-
ків. Переважно в хронологічному відношенні вчені досліджують діяльність япон-
ської розвідки в роки російсько-японської війни [Сергеев 2004; Нетудихатка 2010, 
89–92; Полутов 2011; Жабицкий 2011, 95–99; Павлов 2011; Мироненко 2013; Инаба 
2013], у географічному плані зосереджуючи увагу на Далекосхідному регіоні [Гре-
ков 2000; Кирмель 2001, 54–59; Пестушко 2006, 230–243; Афонасенко 2008; Инаба 
2013]. Ці роботи значимі для нашого дослідження, оскільки, серед іншого, у них 
містяться аналіз питання структури російської контррозвідки і японської розвідки 
та загальні приклади їхнього зіткнення.

Дійсний обсяг роботи японських спецслужб, вплив панівних політичних тен-
денцій обумовили появу в суспільній думці початку ХХ ст. та подальшій історіо-
графії поняття “всеосяжного шпигунства” Японії. Відповідно до його трактування 
фактично будь-який підданий Японської імперії кінця ХIХ – початку ХХ ст., що 
перебував на території Російської імперії, розглядався як потенційний шпигун. На-
приклад, Б. Старков (автор роботи, присвяченої історії російської контррозвідки 
початку ХХ ст.) вказує, що для поповнення своєї агентури японський уряд звільняв 
від служби в армії японців, які проживали в Сибіру або європейській частині Росій-
ської імперії. І, як результат, військові мали на території імперії “своїх людей”, до-
бре обізнаних у місцевих умовах, які знали російську мову, фактично не несучи при 
цьому істотних витрат [Старков 2006]. Але ця гіпотеза не підтверджується конкрет-
ними джерелами, автор обмежується лише її декларуванням.

Не заперечуючи факту широкої розвідувальної діяльності Японії, все ж слід вка-
зати на недоречність такого підходу через його явну гіперболізованість. Окрім того, 
він суперечить напрацюванням інших авторів, зокрема, М. Грулева, який ще в 
1908 р. у статті “Японське шпигунство” говорив, що комплектація розвідувальних 
кадрів Японії відбувалася на основі військових та осіб, які мають досвід військової 
служби [Грулев 1908, 229]. Використання неперевіреної інформації сумнівного по-
ходження було здатне підірвати роботу всієї системи, а залучення людей “зі сторо-
ни” могло призвести саме до подібних результатів. Сучасні дослідники А. Тамура 
[Тамура 2006, 165–169] і А. В. Полутов [Полутов 2011], розглядаючи становище 
японської діаспори на Далекому Сході Російської імперії, вказують на факт функ-
ціонування в регіоні розвідувальної мережі Японії. Науковці приходять до висно-
вку, що в чисельному відношенні вона становила близько 30 осіб, тоді як загальна 
чисельність резидентів – кілька тисяч. Тому ставлення до кожного японця як потен-
ційного шпигуна, характерне для далекосхідної адміністрації Російської імперії 
кінця XIX – початку ХХ ст., було невиправданим.

Побіжні згадки про діяльність японських резидентів вже на Півдні Російської 
імперії містяться в роботах Л. Вовчук [Вовчук 2014], А. Сибірцева та О. Констан-
тинова [Сибирцев, Константинов 2015], А. П. Тригуба. Останній із вказаних здій-
снив спробу дослідити проблему розвідувальної діяльності японських та “австро-
німецьких” консулів у регіоні [Тригуб 2012, 48–53]. Підсумовуючи, автор вказує, 
що робота російської контррозвідки в цьому напрямку мала великі успіхи, ставши 
причиною переведення К. Іїдзіми (японський консул в Одесі) на нове місце служби, 
а згодом і закриття консульської установи. Твердження А. П. Тригуба потребують 
подальшої верифікації, оскільки діяльність російських контррозвідників не була 
настільки результативною, про що мова піде далі. Таким чином, проблема зіткнен-
ня російської та японської спецслужб на Півдні Російської імперії є маловивченою 
темою.

Джерела дослідження представлені документами Державного архіву Одеської 
області, Центрального державного історичного архіву м. Києва, Архіву Міністер-
ства закордонних справ Японії та Державного архіву Російської Федерації. Це розпо-
рядження російської адміністрації про встановлення таємного нагляду за японцями, 



Полювання на японських шпигунів на Півдні Російської імперії (1906–1914)

The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          41

щоденники та звіти, складені за його підсумком [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264; 
ГАРФ, ф. 63, оп. 28, д. 1108], листування між різними органами влади, урядові на-
кази і розпорядження [ЦДІАК, ф. 336, оп. 1, спр. 4066], а також звіти японських 
консульських чинів [Фукуда, “Odessa” “Poruto-saido”… 307–308; Фукуда, Odessa 
(heikan)… 475–478].

Таким чином, історіографічна база дослідження містить відомості загального ха-
рактеру про зіткнення російської контррозвідки і японських агентів, архівні ж ма-
теріали дають змогу проаналізувати окремі випадки їхньої взаємодії на Півдні 
Російської імперії в період 1905–1914 рр. (від російсько-японської до Першої світо-
вої війни).

Становлення системи контррозвідки. Результати конфлікту 1904–1905 рр. зму-
сили керівництво Російської імперії провести реформування контррозвідувальної 
системи. Брак фінансування і тривалий процес обговорення проектів реорганізації 
спецслужби призвели до того, що лише в 1911 р. було прийнято “Положення про 
контррозвідувальні відділення”, де визначалася її структура. На Півдні імперії ство-
рювалося одеське розвідувальне відділення [Афонасенко 2008, 266]. Фінансування 
різних відділень було нерівномірним (у 1911 р. на одеське асигнувалося 34 680 крб., 
тоді як київське дістало – 63 600 крб.) [Греков 2000]. Головна причина цього поля-
гала в тому, що на початок ХХ ст. домінувало переконання, відповідно до якого 
одеське розвідувальне відділення було спрямоване на боротьбу з відносно слабки-
ми службами Туреччини, Балканських держав і частково Австро-Угорщини [Афо-
насенко 2008, 267]. На практиці його діяльність включала більш широке коло 
питань, оскільки регіон був торговельно-економічним центром імперії воєнно-
стратегічного значення. Згідно з розпорядженням голови Одеського військового 
округу пропонувалося організовувати системний нагляд за приїжджими іноземця-
ми [Греков 2000]. Фактично кожен представник Країни Висхідного сонця, що при-
бував у межі Південноукраїнського регіону, відповідно до наказу мав розглядатися 
як потенційний шпигун.

Японське консульство в Одесі. Після 1905 р. одним з перших у поле зору ро-
сійської контррозвідки потрапив Фукуда Наохіко – японський віце-консул в Одесі. 
Це було досить очікуваним рішенням. Розвідувальна діяльність консульських чи-
нів на початок ХХ ст. була типовим явищем. До того ж робота попереднього кон-
сула – К. Іїдзіми в передвоєнні роки мала тісний зв’язок зі шпигунством [O’Brien 
2004, 72–73].

Консули, як резиденти іноземної держави, потребували особливого до себе став-
лення з боку спецслужб. Це, у свою чергу, привело до того, що в 1911 р. російські 
урядовці були змушені провести роз’яснювальну роботу для жандармерії щодо 
прав і привілеїв консулів. Була підготовлена спеціальна “Виписка” з “Правил, яки-
ми повинні керуватися чини поліції при їхній службовій діяльності стосовно осіб, 
що належали до складу іноземного дипломатичного корпусу при вищому Дворі, а 
також щодо іноземних штатних консульських чинів”. У п’ятій статті документа 
вказувалося, що консули не користувалися дипломатичною недоторканністю, але 
“вони не могли бути заарештованими чи ув’язненими, окрім як за такі справи, що 
підлягали веденню суду з присяжними засідателями”, а питання шпигунства не пе-
редбачали подібного розгляду [ЦДІАК, ф. 336, оп. 1, спр. 4066, арк. 37–39]. Відпо-
відно до російського “Кримінального кодексу” 1903 р. за шпигунство передбача-
лося покарання у вигляді смертної кари або заслання (статті 108–110). Іноземці 
підлягали таким же покаранням, як і піддані Російської імперії (стаття 119) [Уго-
ловное уложение 1903, 193–194]. На практиці з 98 іноземців, заарештованих за 
звинуваченням у шпигунстві за період 1911–1913 рр., 11 осіб було притягнуто до 
різних покарань, 7 – вислано за кордон як “порочних” іноземців, 5 – виправдано 
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або не притягнуто до відповідальності через брак доказів, доля інших невідома 
[Кирмель 2006]. Таким чином, застосування найжорсткіших заходів покарання 
щодо представників інших держав не практикувалося.

Арешт або звинувачення консула в будь-якому злочині, не кажучи вже про шпи-
гунство, були акціями, здатними негативно вплинути на міждержавні відносини. 
Після підписання Портсмутського миру (1905) Петербург, прагнучи змістити центр 
свого зовнішньополітичного курсу на європейську арену міжнародних відносин, 
докладав зусиль для убезпечення далекосхідних кордонів. Враховуючи такі умови, 
конфлікт із Японією був небажаним явищем, здатним похитнути і без того ненадій-
не становище Російської імперії в регіоні. Будь-які факти взаємин між російською 
адміністрацією та японськими чиновниками потребували дотримання всіх відпо-
відних формальностей. Як результат, діяльність контррозвідки зводилася до вста-
новлення негласного нагляду за потенційними шпигунами задля підтвердження 
або спростування факту їхньої протизаконної діяльності. Затримання або ж арешт 
консульських чинів за подібним звинуваченням були завданнями, які важко було 
реалізувати. Хоча слід зазначити, що в міжнародному праві того часу існувало по-
ложення, що влада держави перебування могла скасувати чинність консульської 
екзекватури, яка підтверджувала право на виконання обов’язків консула, без пояс-
нення причини цих дій [Вовчук 2010, 56].

Фукуда Наохіко був визнаний російською владою як віце-консул японського ім-
ператорського консула в м. Одесі згідно з “Наказом його імператорської величності 
і самодержця Всеросійського” від 16 березня 1907 р. [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, 
арк. 11]. На той час японський чиновник уже мав тривалий досвід служби в регіоні, 
працюючи з 1900 р. студентом-перекладачем при консульстві [Lensen 1958, 144]. 
Після підписання Портсмутського мирного договору токійський уряд звернувся до 
Петербурга з клопотанням про відновлення діяльності консульства в Одесі і допу-
щення К. Іїдзіми до виконання в місті обов’язків японського консула [ДАОО, ф. 2, 
оп. 1, спр. 3264, арк. 1]. Тоді ж до штату установи повернувся і Н. Фукуда – віднов-
лений на посаді секретаря (перекладача) [Lensen 1958, 144–145].

Наприкінці серпня 1906 р. генерал-губернатор Одеського градоначальства 
П. Ф. Глаголєв був проінформований про намір К. Іїдзіми залишити Одесу: “зва-
жаючи на це, завідування усіма справами ввіреного мені [К. Іїдзімі. – С. П.] кон-
сульства з цього числа [22 серпня / 4 вересня 1906 р. – С. П.] передаю секретарю 
консульства Н. Фукуді” [ЦДІАК, ф. 335, оп. 1, спр. 76, арк. 9]. Як результат, вже з 
кінця серпня 1906 р. Н. Фукуда став фактичним керівником Японського імператор-
ського консульства в Одесі [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 27]. Через тривалу 
бюрократичну процедуру його визнання російською владою як віце-консула відбу-
лося дещо пізніше – 16 березня 1907 р.

Діяльність нового очільника Японського консульства в Одесі за своїм змістом 
була продовженням роботи його попередника – К. Іїдзіми. Основні її напрямки 
мали цілком легальний характер. У Дипломатичному архіві МЗС Японії збереглися 
звіти віце-консула, присвячені таким питанням, як характеристика загальної тор-
гово-промислової ситуації Півдня Російської імперії [Fukuda, 9–21], стан нафтови-
добувної галузі [Inside Cover… 365], експорт іноземних товарів через Одеський 
порт [Фукуда, Sen ku… 211–217]. Також Н. Фукуда повідомляв про комунікації Одеси 
з іншими регіонами, окремо зупиняючись на характеристиці морського сполучення 
з м. Константинополем [Фукуда, “Odessa” “Poruto-saido”… 307–308], вартості про-
їзду та транспортування вантажу російською залізницею [Фукуда, Odessa (heikan)… 
475–478]. Таким чином, віце-консул виконував типові функції, але досвід минулої 
війни і нове ставлення російської контррозвідки накладали свої відбитки.

Згідно з наказом одеського градоначальства від 28 квітня 1907 р. одеському по-
ліцмейстеру належало встановити таємний нагляд за віце-консулом Н. Фукудою та 
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іншими службовцями установи “з огляду на наявне припущення про те, що чини 
Японського Консульства в Одесі займаються шпигунством” [ДАОО, ф. 2, оп. 1, 
спр. 3264, арк. 17]. Попередньо контррозвідники провели роботу з виявлення скла-
ду персоналу установи. Було встановлено, що консул Н. Фукуда проживав у будин-
ку № 4 на Воронцовському провулку міста Одеси. Також при консульстві працювали 
Сасакі Сейго (секретар), службовець Михайло Цибулько (одесит) і покоївка хар-
ків’янка Олександра Іванівна Ігнатушина [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 20].

Приблизно в той же час, на початку травня 1907 р., Н. Фукуда дістав екзекватури 
від російського уряду, що підтверджували його право на виконання обов’язків віце-
консула [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 23]. Вручення екзекватури фактично 
означало, що центральний уряд Російської імперії не мав заперечень проти діяль-
ності Н. Фукуди в м. Одесі, незважаючи на підозру його в шпигунстві.

З вищезазначеного також випливає, що до квітня 1907 р. діяльність Японського 
консульства фактично залишалася поза увагою російської контррозвідки. Як ре-
зультат, після встановлення персоналу установи виявилися розбіжності між новою 
інформацією та наявними раніше даними. Відповідно до останніх, заснованих на 
відомостях з адрес-календаря одеського градоначальства, керівником Японського 
консульства був К. Іїдзіма [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 24], що не відповідало 
дійсності, оскільки він залишив місто ще в серпні 1906 р., попередньо повідомив-
ши про це місцеву адміністрацію, яка, очевидно, не надала цьому факту особливої 
уваги і, як наслідок, не внесла зміни до адрес-календаря.

З 3-го по 15 травня 1907 р. жандармерія проводила таємний нагляд за Н. Фуку-
дою. У підсумку контррозвідниками була здобута інформація, що консульство пе-
ріодично відвідували 7–8 осіб японського типу, а також татарин і “єврей з єврейкою” 
[ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 28]. Віце-консул, у свою чергу, часто відвідував 
фотографічний заклад “Антонопуло”, за період нагляду 2–3 рази бував у кравця По-
пика й іноді заходив до ювеліра Гавсевича. Також підозру викликали особи, безпо-
середньо не пов’язані з консульством: “Дуже часто потрапляв під нагляд японець у 
солом’яному капелюсі, за яким ішли чоловік, мабуть, татарин і єврей з родимкою 
на правій щоці. Особи ці на вулиці дотримуються крайньої обережності. Зустрічаю-
чись між собою, розходилися в різні боки, причому один часто залишався протягом 
декількох хвилин і оглядав вулицю, а іноді вони наймали хороших візників-лихачів 
і роз’їжджалися в різні боки... Всі ці дані значною мірою ускладнювали нагляд і до-
водили лише здатність японців до шпигунства...” [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, 
арк. 28 зв.]. Таким чином, російським контррозвідникам так і не вдалося здобути 
достовірних відомостей, що підтверджували б або ж спростовували зв’язок віце-
консула з розвідувальною діяльністю, проте інтерес жандармерії на цьому не був 
вичерпаний.

Після призначення в 1909 р. Н. Фукуди на нове місце служби в Москву, де він 
також очолив нове Японське віце-консульство [Московские вести 1909, 3], за ним 
знову було встановлено нагляд. У фондах Державного архіву Російської Федерації 
зберігається щоденник нагляду за період з 3-го по 29 квітня 1909 р. Московські 
контррозвідники дали Н. Фукуді прізвисько Кабан. У зібраній інформації містився 
опис зовнішнього вигляду консула: “…років – 45, зріст – середній, статура – міцна, 
колір волосся – із сивиною, обличчя – широке жовте, брови – [прочерк. – С. П.], 
ніс – [прочерк. – С. П.], борода – голить, вуса – густі чорні, хода – тиха, тип – япон-
ський, особливі прикмети – [прочерк. – С. П.]. Одягнений: котелок, сіре пальто, 
чорні штани” [ГАРФ, ф. 63, оп. 28, д. 1108, без номера]. Окрім цікавого опису зо-
внішнього вигляду, таємний нагляд за консулом у Москві, так само як і робота 
контррозвідників в Одесі, не дав його організаторам бажаних результатів – факт 
шпигунської діяльності консула довести не вдалося.
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Н. Фукуда виконував свої консульські обов’язки в Москві до 1910 р., далі був пе-
реведений на посаду перекладача при Японському посольстві в Санкт-Петербурзі 
[Cover, 142], де і працював до своєї смерті в грудня 1915 р. [Gaimushо geppо… 429].

Нагляд за Н. Фукудою, здійснений російськими контррозвідниками, яскраво 
проілюстрував, що, незважаючи на розуміння спецслужбами важливості унемож-
ливити діяльність іноземних розвідувальних систем на території власної держави, 
вони не вдавалися до радикальних змін та були змушені враховувати і загальну 
міжнародну ситуацію, стан російсько-японських відносин. Крім того, давали про 
себе знати притаманні російській контррозвідувальній системі недоліки. Основним 
методом виявлення шпигунів залишався таємний нагляд, більш поглиблене вивчен-
ня питання не проводилося.

рис. 1. Співробітники Японського консульства в Москві, 1909 р. (раніше – в Одесі)

Японські військові в полі зору російської контррозвідки. Закордонні відрядження 
японських військових з другої половини ХIХ ст. стали вельми поширеною практи-
кою. Як правило, декларативно їхньою метою вказувалося вивчення мови, культури 
і звичаїв країни, до якої вони були відряджені. Для російських контррозвідників по-
чатку ХХ ст. такі причини видавалися досить сумнівними. Тому вони намагалися 
організувати нагляд за такими візитерами. Зокрема, у розпорядженні про встанов-
лення таємного нагляду за Н. Фукудою 1907 р. міститься припис про організацію 
подібних заходів щодо полковника І. Ішізаки, який прибув до Одеси з Петербурга 
для вивчення російської мови [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 3, 17]. Але ці захо-
ди так і не були реалізовані. На момент видання наказу (23 квітня 1907 р.) японець 
вже покинув місто. Слід також вказати на той факт, що К. Іїдзіма, який на час приїз-
ду гостя очолював Японське консульство в м. Одесі, звертався до градоначальника з 
проханням при особистій зустрічі відрекомендувати йому полковника І. Ішізаку 
[ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 3 зв.]. Таким чином, місцева адміністрація була 
сповіщена про прибуття гостя, але його візит спочатку не викликав в одеситів ані 
особливого інтересу, ані ворожого ставлення. З цього випливає, що ставлення до 
японців на Півдні Російської імперії було різним: з одного боку, місцева адміністра-
ція не вбачила в них загрози, спираючись на довоєнний досвід дружніх відносин, а 
з другого – у період конфлікту 1904–1905 рр. Російська імперія відчула загрозу від 
системної діяльності японських розвідників, яка в разі нової війни могла набути ще 
небезпечнішого характеру.

Список японців, яких підозрювали в шпигунстві, постійно поповнювався но-
вими іменами. У травні 1908 р. на ім’я миколаївського градоначальника В. Н. За-
царьонного з відділу розвідки Одеського військового округу було надіслано список 
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офіцерів іноземних армій, що підозрювалися в шпигунстві. За ними, у разі прибут-
тя до регіону, слід було встановити нагляд. У цьому переліку був і окремий список 
з іменами японських підданих.

Таблиця 1.
Список японських офіцерів, що підозрювалися в шпигунстві, від 4 травня 1908 р.

ім’я Звання місце перебування мета перебування 
в російській імперії

Ока генерал-майор - -
Кікуці полковник - -
Козімо підполковник - -
Такасіма капітан - -
Озава генерал-майор - -
Ято підполковник - -
Такахаса - - -
Мацумото майор - -

Офіцери з особливих доручень
Сегель полковник - -
Мацу полковник - -
Маріока - Константинополь -
Ішізака полковник Одеса для вивчення мови
Накачава - - -
Касамоцу (граф) - - -
Сугано - - -
Катаомота майор Петербург для вивчення мови
Такаянагі Ясутаро - Одеса для вивчення мови
Хіно - - -
Генуе - - -
Міасата - - -
Окабе - - -
Ітан капітан   
Ісака - - -
Мацуї - - -
Омура - - -
Фукуда - Владивосток для вивчення мови
Ікуда - - -
Усіда поручик - -
Конда полковник - -

Офіцери відряджаються за кордон для вивчення мов
Іокура полковник - -
Цікано майор - -
Ковасакі - - -
Гонто - - -

[ЦДІАК, ф. 354, оп. 1, спр. 14, арк. 42, 84–84 зв.; ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 32]

У Центральному державному історичному архіві (м. Київ) зберігається щоден-
ник нагляду за японським військовим – капітаном Хіраямою Харухасі, який прибув 
до Одеси з Батумі 29 жовтня 1906 р. разом з доктором географії Нагасеною Хосухе 
[ЦДІАК, ф. 385, оп. 1, спр. 1965, арк. 37]. Мета їхнього приїзду мала наукову спря-
мованість, а маршрут пролягав містами Владивостоком, Харбіном, Петербургом, 
Ташкентом (через Оренбург). Зворотний шлях мав пройти через Каспійське море 
[ЦДІАК, ф. 285, оп. 1, спр. 874, арк. 145]. З моменту прибуття японців до Одеси ро-
сійськими контррозвідниками було встановлено за ними негласний нагляд. У звіті, 
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складеному за його результатом, вказувалося, що “дві невідомі особи з консульства” 
зустріли в Одеському порту Х. Хіраяму і Х. Нагасену [ЦДІАК, ф. 385, оп. 1, 
спр. 1965, арк. 37]. Також російськими контррозвідниками була перехоплена від-
правлена японцями телеграма: “Владивосток. Японське консульство, прибули бла-
гополучно з подорожі по Середній Азії; шлемо свій привіт; перебуваємо в Одесі, 
на пам’ять про вдале завершення жертвуємо 600 карбованців для потреб бідних в 
Індії, телеграфуйте в Токіо” [ЦДІАК, ф. 385, оп. 1, спр. 1965, арк. 37]. Подальший 
нагляд за японцями і встановлення маршруту їхнього пересування не принесли 
контррозвідникам результатів, які б свідчили про їхню розвідницьку діяльність 
[ЦДІАК, ф. 385, оп. 1, спр. 1965, арк. 20].

Уже в наступному році в поле зору одеської контррозвідки потрапили майор Та-
кеноуті Такасі та Окава Нобуїжо, які прибули в місто 18 лютого 1907 р. [ЦДІАК, 
ф. 385, оп. 1, спр. 2145, арк. 20]. Згідно з розпорядженням начальника одеської 
жандармерії від 11 лютого (31 січня) 1907 р. за Т. Такеноуті мав бути встановлений 
таємний нагляд [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 12]. Причиною для підозри його 
в шпигунстві став той факт, що, за твердженням майора, він подорожував на власні 
кошти, але, відповідно до отриманої російськими розвідниками інформації, поло-
вина його витрат компенсувалася японською казною. Це викликало явну підозру 
[ЦДІАК, ф. 339, оп. 1, спр. 98, арк. 17]. Подібні ж заходи були застосовані щодо Ха-
гіно Суекічі – військового агента, який служив при Японському посольстві в Санкт-
Петербурзі і завітав до Одеси в 1909 р. [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 30].

Помітна чисельність військових Японії, які з різних причин перебували на тери-
торії Російської імперії, об’єктивно викликала підозру в російської контррозвідки. 
Але результативність її роботи з викриття іноземних агентів була вкрай низькою, 
оскільки контррозвідка не вживала рішучих заходів, обмежуючись встановленням 
негласного нагляду.

Деяким винятком був випадок, пов’язаний з японським підданим на прізвище 
Тамаїокі. 18 грудня 1913 р. в газеті “Ранній ранок” була опублікована замітка під 
назвою “Японський шпигун”: “В охоронному відділенні допитаний японський під-
даний Тамаїокі, доправлений напередодні з Одеси. Йому 19 років, він чудово во-
лодіє російською, французькою, англійською, німецькою та турецькою мовами, 
розмовляє сартською і монгольською мовами. Тамаїокі – син відставного полковни-
ка, учасника російсько-японської війни. У нього шестеро братів, з них п’ятеро – 
офіцери й один – військовий лікар. До Росії він приїхав близько року тому як турист 
і оселився на Кавказі, де привернув до себе увагу місцевої влади. Його заарештува-
ли, але через брак доказів через шість місяців звільнили. Не маючи жодних коштів, 
Тамаїокі вирушив пішки з Тифліса до Одеси. Тут він знову був заарештований за 
підозрою у шпигунстві”. Як вказують у своїй статті А. Сибірцев і О. Константинов, 
більше жодної інформації про японця в газеті не з’являлося, тож можна припусти-
ти, що його відпустили через брак доказів [Сибирцев, Константинов 2015].

Японські піддані в полі зору російської контррозвідки. Встановлення нагляду за 
японцями, які не були пов’язані ані з військовою, ані з консульською службами, та-
кож траплялося в практиці російської контррозвідки. Помітний її інтерес викликав 
приїзд у межі імперії Накашіми Абдули Хаміди Саїшо – підданого Японської імпе-
рії, який прийняв мусульманство і прямував до м. Константинополя як паломник. 
Російський консул у Бомбеї (Індія) повідомляв, що його місцевий японський колега 
звернувся з проханням завізувати паспорт Накашіми. При цьому сам заявник був 
відсутній, крім того, він прийняв мусульманство безпосередньо з дозволу японського 
консула. У розвідувальному відділенні припускали, що “ця подорож [Накашіми. – 
С. П.] зроблена скоріше з політичною, ніж релігійною метою”. Одеське градона-
чальство розпорядилося в разі приїзду японця в місто встановити за ним таємний 
нагляд [ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3264, арк. 16–18]. Але Накашіма так і не прибув до 
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Одеси. Таким чином, контррозвідники прагнули скоординувати свою діяльність із 
структурами різних регіонів, але все ж робота в цій сфері залишалася малоефек-
тивною.

У 1906 р. в поле зору російської контррозвідки потрапив Кічібо Камакічі – япо-
нець, який гастролював разом з цирком братів Нікітенко. Під час перебування в 
Харкові за іноземцем було встановлено нагляд. Причиною для таких заходів був 
той факт, що в липні 1905 р. К. Кічібо був включений до переліку іноземців, яким 
заборонявся в’їзд на територію Російської імперії [ЦДІАК, ф. 336, оп. 1, спр. 2279, 
арк. 1, 7–8]. Незважаючи на ці обставини, російська жандармерія обмежилася лише 
наглядом.

У 1911 р. вже інша трупа японських артистів викликала інтерес контррозвідни-
ків. Під час гастролей у Катеринославі були організовані заходи із встановлення її 
складу. Всього в трупі налічувалося 20 артистів, п’ятнадцятьом з них була дана ко-
ротка характеристика [ЦДІАК, ф. 1597, оп. 1, спр. 268, ч. 1, арк. 30–33]. Ці заходи 
також не мали ніякого подальшого розвитку.

Причини такого становища полягали в організаційних промахах системи росій-
ської контррозвідки, що виявилися у неналагодженості її взаємодії з іншими право-
охоронними органами. Зокрема, жандармерія та охоронні відділення не завжди 
ефективно допомагали військовій владі. До того ж для жандармерії боротьба зі 
шпигунами не була пріоритетним завданням, і тому вона переважно обмежувалася 
встановленням нагляду [Кирмель 2001, 54–59]. За період 1911–1914 рр. у Російській 
імперії лише три японці були засуджені за шпигунство: два в Приамурському вій-
ськовому окрузі та один у Туркестанському [Греков 2000]. Покаранням за такий 
злочин було видворення за межі Російської імперії із забороною повторного в’їзду 
[Заключение по делу… 2005, 375].

Таблиця 2.
Кількість японців у Російській імперії, що підозрювалися в шпигунстві

(станом на 1 січня 1914 р.)
назва військового округу кількість

Санкт-Петербурзький немає відомостей
Віленський –
Московський і Казанський 7
Одеський 5
Кавказький 2
Іркутський і Омський 94
Туркестанський 2
Київський –
Приамурський 199
Варшавський –
всього 309

[Греков 2000]

На Далекому Сході з огляду на наближеність країн робота з пошуку японських 
розвідників мала більшу актуальність (табл. 2). Однак після 1914 р. і в цьому регіо-
ні відбуваються якісні зміни. Країни фактично стають союзниками, і виявлення 
японських шпигунів втрачає свою пріоритетність. Іншим було ставлення до потен-
ційних ворогів. За період 1911–1914 рр. у Європейській Росії у шпигунстві було 
звинувачено 17 підданих Німеччини та 7 – Австро-Угорщини. Нагляд за представ-
никами цих країн для російських контррозвідників стає головним напрямком, а за 
японцями – другорядним.
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Таким чином, на 1906–1914 рр. припадає апогей діяльності російської контр-
розвідки, спрямованої на пошуки японських шпигунів. Цей процес мав пряму за-
лежність від стану російсько-японських відносин і зміни співвідношення сил на 
міжнародній арені. Проводячи “роботу над помилками” після війни 1904–1905 рр. в 
умовах побоювання відновлення конфлікту, російські спецслужби прагнули завади-
ти активній діяльності японських резидентів на власній території.

Робота контррозвідки Росії мала низку внутрішніх суперечностей: 1) у період 
1906–1911 рр. вся система перебувала в стані реорганізації; 2) спостерігалася не-
узгодженість діяльності між її складовими елементами; 3) обмеженість методів ви-
явлення шпигунів.

Слід враховувати і якість роботи японських резидентів. Крім того, росіяни не 
могли ліквідувати важливий інформаційний центр – консульські установи, оскільки 
звинувачення чиновника МЗС Японії в подібному злочині могло негативно позна-
читися на міждержавних відносинах.

Все це призвело до того, що при “полюванні” на японських розвідників на Пів-
дні Російської імперії панівним заходом був таємний нагляд. Прецеденти ж викрит-
тя мали випадковий характер. Однак в цілому міждержавні відносини в цей період 
розвивалися по висхідній лінії, це мотивувало контррозвідників на Півдні Росій-
ської імперії до переорієнтації своєї діяльності на виявлення агентів інших (євро-
пейських) країн.
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полювання на японських шпигунів
на півдні російської імперії (1906–1914)

С. С. Павленко
У статті розглядаються проблеми діяльності російської контррозвідки на Півдні імперії 

в період 1906–1914 рр., спрямованої на пошук японських шпигунів. Після завершення 
російсько-японської війни в суспільстві тривалий час зберігався острах поновлення війни. 
Російські спецслужби намагалися завадити активній діяльності розвідницької системи Япо-
нії на території імперії. Особливий інтерес у спецслужб Росії цього часу викликав Фукуда 
Наохіко – консул Японії в Одесі (пізніше – Москві). За ним двічі встановлювався таємний 
нагляд. У процесі дослідження було проаналізовано матеріали щоденників і звітів, складе-
них контррозвідниками за результатами організованого нагляду. Однак жандармерії не вда-
лося знайти доказів, що підтвердили б факт шпигунської діяльності Н. Фукуди. Значну 
увагу російські спецслужби приділяли японським військовим, що перебували на території 
імперії. Як правило, офіційним мотивом для таких візитів було вивчення мови та культури 
країни перебування. За подібними візитерами встановлювався таємний нагляд. Але у біль-
шості випадків спецслужбам не вдавалося знайти доказів, які б підтверджували, що японці 
справді займалися розвідницькою діяльністю. Також спецслужби звертали свою увагу на ви-
падкових візитерів – туристів та науковців. Поступова зміна зовнішньополітичної кон’юнк-
тури змінила ставлення до японців. Налагодження двосторонніх відносин, врегулювання 
найгостріших суперечностей перетворили Росію та Японію напередодні Першої світової 
війни фактично на союзників. Ці обставини дали змогу російській контррозвідці змінити 
основні пріоритети своєї діяльності. Виявлення шпигунів європейських країн стає для них 
головною метою, а пошук японських розвідників набув другорядного значення.

ключові слова: консул, контррозвідка, Одеса, розвідка, Російська імперія, шпигунство, 
Японія
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охота на японских шпионов
на юге российской империи (1906–1914 гг.)

С. С. Павленко
В статье рассматриваются проблемы деятельности российской контрразведки на Юге 

империи в период 1906–1914 гг., нацеленной на поиск японских шпионов. После заверше-
ния русско-японской войны в обществе длительное время сохранялся страх возобновления 
войны. Российские спецслужбы пытались помешать активной деятельности разведыватель-
ной системы Японии на территории империи. Особый интерес у спецслужб России этого 
времени вызвал Фукуда Наохико – консул Японии в Одессе (позднее – Москве). За ним 
дважды устанавливали тайное наблюдение. В процессе исследования были проанализиро-
ваны материалы дневников и отчетов, составленных контрразведчиками по результатам 
организованного наблюдения. Однако жандармерии не удалось найти доказательств, под-
тверждающих факт шпионской деятельности Н. Фукуды. Значительное внимание россий-
ские спецслужбы уделяли японским военным, которые находились на территории империи. 
Как правило, официальным поводом для подобных визитов было изучение языка и культу-
ры страны пребывания. За такими “гостями” устанавливался тайный надзор. Но в боль-
шинстве случаев спецслужбам не удавалось найти доказательств, подтверждающих, что 
японцы действительно занимались разведывательной деятельностью. Также спецслужбы 
обращали свое внимание на случайных визитеров – туристов и ученых. Постепенное изме-
нение внешнеполитической конъюнктуры изменило отношение к японцам. Налаживание 
двусторонних отношений, урегулирование острейших противоречий превратили Россию и 
Японию накануне Первой мировой войны фактически в союзников. Эти обстоятельства по-
зволили российской контрразведке изменить приоритеты своей деятельности. Выявление 
шпионов европейских стран становится для них главной целью, а поиск японских развед-
чиков приобретает второстепенное значение.

ключевые слова: консул, контрразведка, Одесса, разведка, Российская империя, шпио-
наж, Япония 
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TO THE QUESTION OF THE NUMBER OF MUSLIM 
TURKISH POPULATION 
IN CRIMEAN KHANATE OF THE 18th CENTURY
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Question concerning the number of Muslim Turkic population in the Crimean Khanate on the 
eve of Russian conquest in the 70’s of the 18th century is important for understanding of the histo-
ry of the Crimea and the Crimean Tatars, as well as the history of development and decay of the 
Golden Horde Turkic civilization. For the first time this question was raised in the work of 
F. F. Lashkov in 1916. He believed that during the Crimean Khanate, “the degree of population of 
the country was not appropriate to the physical conditions that this country”. In the 1920s the 
A. Markevich supported an idea of Lashkov and tried to substantiate the additional arguments. 
These researchers believed that the population of the Crimean peninsula in the Khan period was 
slightly higher than 300 thousand people. Nearly at the same time, A. Ozenbashli had another 
view – he argued that more than 3 million people lived in the Crimean Khanate. 

In this article the testimonies of contemporaries regarding the population size in the Crimean 
khanate, as well as the data of the Crimean historical works are considered. The research substan-
tiates the expediency of calculating the population of the Crimean Khanate on the basis of infor-
mation about the number of troops, considering the criteria for calculating and choosing the 
coefficient to be used in calculations. On the basis of the data derived from these sources, the 
number of Khanate population in the final stages of its existence is calculated. It was found out 
that the first significant reduction of the population of the Khanate occurred at the last Crimean 
Khan Shahin Girey in 1777. It was established that the population of the Crimean Khanate in the 
period up to 1777 was about 1.44–3.2 million people, of which 0.9–2.4 million were Crimean Ta-
tars and 540–800 thousand were Nogai.

Keywords: coefficient, Crimean Khanate, Crimean Tatars, extended family, household, No-
gai, nuclear family, number of troops, population

ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ
МУСУЛЬМАНСЬКОГО ТЮРКСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
У КРИМСЬКОМУ ХАНСТВІ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.
Н. С. Сейтяг’яєв

Питання про чисельність мусульманського тюркського населення в Кримському 
ханстві напередодні російського завоювання в 70-х рр. XVIII ст. має важливе зна-
чення для розуміння історії Криму і кримських татар. У більш широкому сенсі це 
один із ключів до розуміння історії розвитку та занепаду золотоординської тюрк-
ської цивілізації, оскільки Кримське ханство, яке було одним зі спадкоємців Золотої 
Орди, зберігало державний статус значно довше від інших країн, що виділилися зі 
складу цієї євразійської імперії. Відповідно, воно довше від інших держав зберігало 
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найважливіші елементи державного устрою, системи управління, військової орга-
нізації, суспільного укладу, традиційного побуту різних етнічних груп, що вийшли 
з Улусу Джучі, і довше від інших приваблювало та утримувало у своїй орбіті тюрк-
ські роди, племена і племінні об’єднання, які колись складали державотворчий ет-
нос Золотої Орди.

Вперше на важливість питання про чисельність мусульманського тюркського на-
селення в Кримському ханстві з точки зору оцінки рівня і життєздатності тюркської 
державності в Криму вказав у 1916 р. відомий російський дослідник історії Криму 
Ф. Ф. Лашков. Він був переконаний, що “політична і громадська структура мон-
гольської народності, яка осіла тут, мало сприяла внутрішньому її розвитку, і не 
дивно, якщо ступінь населеності країни не був відповідним до тих фізичних умов, 
якими обдарована ця країна, і далеко нижчим від того рівня, якого можна було б 
очікувати, маючи на увазі багатовікове і настільки складне життя Криму при безпе-
рервному тут схрещуванні народів” [Лашков 1916, 158].

Вказане твердження Ф. Ф. Лашкова випливало не стільки з наукового аналізу 
джерел, кількість яких у його час була обмеженою, скільки з поширених у дорево-
люційній російській науці уявлень про походження кримських татар від монголів, 
які осіли в Криму, про їхній надзвичайно низький культурний рівень та ін. Пізніше, 
наприкінці 1920-х рр., тобто вже за радянських часів, переконання Ф. Ф. Лашкова 
було знову взято як постулат у роботах авторитетного кримського краєзнавця та ар-
хівіста А. І. Маркевича [Маркевич 2003, 165].

Таким чином, представники російського краєзнавства на півострові, продовжую-
чи традиції консервативної російської історіографії, обстоювали у своїх роботах 
думку про культурну та духовну неспроможність Кримського ханства, висуваючи 
як аргумент низьку чисельність його населення. Ф. Ф. Лашков сумнівався в тому, 
що чисельність населення в Криму в 1770 р. становила 500 тисяч жителів, як це 
було зазначено в листі правителя Таврійської губернії в 1784–1788 рр. графа 
В. В. Каховського до Мехмед-аги, колишнього дефтердара останнього кримського 
хана Шагін Ґірея. Краєзнавець спочатку визнав достовірність даних Тунманна щодо 
чисельності населення ханства в 400 тисяч осіб, але пізніше і ця цифра здалася 
йому завищеною. У результаті він визначив чисельність кримськотатарського насе-
лення в Криму в період його приєднання до Росії числом “не менш ніж 300 тисяч” 
[Лашков 1896, 52, 53; 1916, 159–160].

А. І. Маркевич також вважав дані В. В. Каховського завищеними, водночас при-
пускаючи, що ця цифра могла включати в себе населення всіх областей ханства, а 
не лише Криму. Не був він згоден і з Ф. Ф. Лашковим. Натомість А. І. Маркевич 
слідом за С. А. Усовим і Б. П. Вологдіним припускав, що населення Кримського 
півострова в ханський період “дорівнювало приблизно 260–280 тисячам і ледь пе-
ревищувало 300 000 осіб”. А число 400 тисяч осіб, яке було вказане Тунманном 
щодо 1777 р., він вважав достовірним лише в тому разі, якщо до нього входили та-
кож ногайці, киргизи і турки, які жили в Тамані, Прикавказзі і Буджаку [Маркевич 
2003, 166].

Як було зазначено вище, число джерел, які використовували дослідники, було 
незначним. Окрім листа правителя Таврійської губернії в 1784–1787 рр. графа Ка-
ховського, у якому йшлося про півмільйонне кримськотатарське населення Криму в 
1770 р., Ф. Ф. Лашков і А. І. Маркевич зверталися й до розрахунків головнокоман-
дувача усіма військами в Криму в 1783 р. барона Ігельстрома [Лашков 1916, 159–
160; Маркевич 2003, 166–167]. У роботі Ф. Ф. Лашкова використані також повідо-
млення П. С. Палласа, який першим з російських вчених комплексно дослідив 
півострів у 1793–1794 рр., і П. Сумарокова. Обидва ці повідомлення належать до 
самого початку XIX ст. [Лашков 1916, 159–160]. Нарешті, як Ф. Ф. Лашков, так і 
А. І. Маркевич у своїх роботах спиралися на дані про чисельність населення в 
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Кримському ханстві, наведені в дослідженні Тунманна. Воно було опубліковане в 
серії “Велике землеописання Бюшінга” в 1784 р., а також у дещо зміненому вигляді 
раніше – у Лейпцигу в 1774 р. [Лашков 1916, 159; Маркевич 2003, 166, 167; Тун-
манн 1936, 7–8].

Як видно з наведеного переліку, лише відомості Тунманна безпосередньо сто-
суються періоду існування Кримського ханства. Решта хоч за часом і близькі до 
нього, але належать вже до початку періоду панування Російської імперії в Криму. 
Тунманн повідомляв, що “в Криму є, ймовірно, близько 400 000 жителів” [Тунманн 
1936, 24]. Слово “ймовірно” в цій фразі вказує на те, що автор не мав достовірних 
відомостей щодо чисельності кримських татар і оперував або неперевіреними, або 
непрямими даними. На жаль, Тунманн не вказує джерело цих відомостей, а кон-
текст, у якому вони повідомляються, не дає змоги точно визначити, чи стосується 
ця цифра тільки півострова, чи всієї території Кримського ханства, включаючи його 
володіння на материку. Крім цього, у книзі Тунманна наведені дані Д. Кантемира 
щодо 70 тисяч “казанларів або сімейств” кримських татар. А ще далі в тексті пові-
домляється, що в 1770-х роках лише із жителів Кримського півострова можна було 
набрати 80 тисяч воїнів [Тунманн 1936, 24, 26].

Дані інших робіт, які були використані зазначеними дослідниками як джерела, 
набагато менш інформативні. П. С. Паллас відзначав, що “в Криму колись нарахо-
вували понад півмільйона жителів”, з яких понад 30 тисяч були християни [Паллас 
1999, 147]. П. Сумароков повідомляв, що за кілька років до свого зречення крим-
ський хан Шагін Ґірей “розпоряджався щастям і лихом до чотирьохсот тисяч лю-
дей” [Сумароков 1805, 109].

Відомості П. С. Палласа є одними з найбільш часто цитованих у тих випадках, 
коли мова йде про чисельність населення Кримського ханства в останній період 
його існування. Як було наведено вище, він повторив відомості В. В. Каховського 
про те, що населення Криму в 1770 р. складалося з 500 тисяч осіб. Водночас 
П. С. Паллас включив у цю кількість і християн (греків, вірмен і невелику кількість 
грузинів), які були виведені з Криму в 1778 р. в кількості більш ніж 30 тисяч осіб, а 
також інше нетатарське населення півострова [Лашков 1916, 160; Паллас 1999, 147]. 
Ймовірно, саме на цій підставі фахівці статистичного комітету МВС Російської ім-
перії, які в 1865 р. навели дані П. С. Палласа, визнали зазначену ним чисельність 
населення Кримського ханства завищеною на 50 тисяч осіб і припустили, що в Кри-
му в 1770-х роках проживало близько 450 тис. осіб [Список… 1865, XXXII].

На відміну від даних Тунманна та П. С. Палласа, відомості П. Сумарокова, як і 
інші згадки початку XIX ст. щодо чисельності населення Кримського ханства, не 
так часто залучаються дослідниками. До їхнього числа, наприклад, належать ста-
тистичний опис Таврійської губернії К. Ф. Германа, який був опублікований у 
1806 р. і в якому він писав, що населення Криму напередодні російського завою-
вання становило 600 тисяч осіб [Герман 1806, 189].

Перераховані дані дають змогу висувати різні припущення щодо чисельності на-
селення в Криму в завершальний період історії Кримського ханства. Наприклад, 
якщо взяти середню чисельність кожної кримськотатарської сім’ї в першій чверті 
XVIII ст. за 4–5 осіб, як це робив дослідник 1920-х років А. Озенбашли, то відпо-
відно до відомостей Д. Кантемира щодо 70 тисяч “казанларів або сімейств” крим-
ських татар з’ясується, що загальне число кримських татар у Криму в той час 
становило 280–350 тис. осіб [Озенбашлы 1992, 70]. Якщо ж дотримуватися реко-
мендації іншого дослідника історії Кримського ханства, І. Отара, і погодитися з 
тим, що в кожному з цих сімейств було в середньому по 6 осіб, то в сумі буде отри-
мано результат – близько 420 тисяч душ обох статей [Öztürk, İkiel 2001].

З точки зору можливості визначення кількості населення не менш інформатив-
ним є повідомлення Тунманна про кількість війська, яке можна було зібрати з одного 
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Криму (80 тисяч осіб). Припустивши, що мова йде про максимальну кількість вої-
нів, які в надзвичайних ситуаціях набиралися по одному від кожної оселі (хане), і 
вважаючи, що в кожній оселі тоді було в середньому по 4–5 осіб (згідно з припу-
щенням А. Озенбашли), можемо зробити висновок, що в 70-х роках XVIII ст. на 
півострові жило близько 320–400 тисяч кримських татар. Відповідно до принципу 
розрахунку І. Отара ця цифра могла досягати 480 тисяч осіб.

Як бачимо, при подібних розрахунках виходять числа, близькі до даних Тунман-
на щодо кількості населення Криму (280–350/420 тисяч і 320–400/480 тисяч осіб 
відповідно). Це наштовхує на думку, що цифру 400 тисяч осіб, яка вказана в його 
роботі, він також міг отримати в результаті подібних розрахунків. Крім того, розра-
хунки дають змогу стверджувати, що, коли Тунманн казав про 400 тисяч мешканців 
Криму, він мав на увазі саме чисельність населення півострова. У цьому разі за-
гальна кількість мусульманського тюркського населення Кримського ханства мала 
бути вищою від цієї цифри.

Загалом у період 1777–1927 рр. у європейських і російських джерелах пові-
домлялися такі дані про кількість кримських татар у Криму напередодні анексії 
півострова: 260–280 тисяч (С. А. Усов, Б. П. Вологдін, А. І. Маркевич), 300 тисяч 
(Ф. Ф. Лашков), 400 тисяч (Тунманн), близько 450 тисяч (Статистичний комітет 
МВС Російської імперії), понад 470 тисяч (П. С. Паллас), 500 тисяч (В. В. Кахов-
ський) і 600 тисяч осіб (К. Ф. Герман). Сучасні російські дослідники оцінюють чи-
сельність кримських татар у 444 тисячі осіб у першій чверті XVIII ст. і 411,5 тисячі 
у 60–70-х рр. XVIII ст. Але походження їхніх відомостей неясне, тому що в робо-
тах, які вказані ними як джерела, таких цифр немає [Водарский и др. 2003, 120, 
табл. 1]. Найімовірніше, автори отримали їх у результаті власних розрахунків.

Значно відрізняється від цих даних цифра, наведена в дослідженні А. Озенбаш-
ли. Під час підрахунку кількості кримських татар у Криму в період до російського 
завоювання він керувався повідомленням барона де Тотта, який був французьким 
консулом в Кримському ханстві при ханові Крим Ґірею (1758–1764, 1768–1769), 
про мобілізацію кримського війська. Важливо, що Франсуа де Тотт був обізнаною у 
військовій справі людиною. Відомо про його внесок у зміцнення проток Босфору і 
Дарданелл проти російського флоту та організацію артилерійської і військово-
інженерної шкіл у Стамбулі в 1775 р. [de Tott 1996, 7, 10–11]. Це дає змогу з дові-
рою ставитися до його оцінок чисельності кримського війська, яке він бачив на 
власні очі, і, відповідно, чисельності населення Кримського ханства.

Як повідомляє А. Озенбашли, барон де Тотт писав, що в 1767 р. хан Крим Ґірей, 
для того щоб зібрати військо у 200 тисяч осіб, зібрав по одному вершнику від кож-
них чотирьох сімей. Виходячи з цього і вважаючи, що одна сім’я в середньому 
складалася з 4 осіб, А. Озенбашли визначив, що кількість населення Кримського 
ханства становила 3,2 мільйона осіб. З його розрахунків випливає, що в Кримському 
ханстві напередодні російського завоювання було 800 тисяч сімей кримських татар 
і ногайців. У роботі кримськотатарського дослідника фігурує і ще одна цифра – 
4 мільйони осіб [Озенбашлы 1992, 69, 70]. Вона виходить, якщо взяти чисельність 
кожної родини в середньому за 5 осіб. Таке припущення А. Озенбашли обґрунтував 
поширенням за часів ханства серед кримських татар багатоженства [Озенбашлы 
1992, 70, прим. 2].

Слід зазначити, що в розрахунках кримськотатарського дослідника було допуще-
но помилку. Справа в тому, що Ф. де Тотт повідомляє про наказ зібрати не по одно-
му вершнику з чотирьох сімей, а по три вершники з восьми. У результаті планува-
лося сформувати три армії, які мали здійснити напад одночасно. Передбачалося, 
що 40-тисячна армія нуреддіна рушить на Донець, 60-тисячна армія калги буде про-
суватися по лівобережжі Дністра і 100-тисячна армія під командуванням самого 
хана піде на Україну [de Tott 1996, 134]. Зауважимо, що хану не вдалося здійснити 
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задумане. Замість запланованих 200 тисяч він зібрав лише половину – 100 тисяч 
кримських татар і ногайців. Спершу йому вдалося зібрати лише менш ніж 40 тисяч 
воїнів Єдисанської і Буджацької (Білгородської) орд. Багато хто з мурз не наважи-
лися виступити в похід через початок зими, за що були відправлені до в’язниці. Під 
особистою командою хана перебувало 50 тисяч воїнів. 30 тисяч воїнів на чолі з 
нуреддіном були відправлені до Бахмуту й ще 20 тисяч воїнів на чолі з калгою – 
до річки Орель. Окрім кримських татар і ногайців, у війську було 20 тисяч янича-
рів, 7 тисяч сипахів і по 3 тисячі арнаутів і козаків [Петров 1880, 129–130, 134, 
прим. (**)]. Про те, що загальна чисельність ханського війська становила 100 тисяч 
вершників, свідчать і інші джерела [Öztuna 1986, 448].

Таким чином, плани Крим Ґірея щодо набору 200-тисячного війська вершників, 
які ґрунтувалися на даних про чисельність населення ханства, не були здійснені. 
Незважаючи на це, відомості барона де Тотта заслуговують на увагу. З огляду на 
помилку А. Озенбашли можемо зробити висновок, що, згідно з даними Ф. де Тотта, 
наприкінці 1769 р. в Кримському ханстві нараховувалося (або вважалося на найви-
щому рівні, що є в наявності) близько 534 тисяч родин кримських татар і ногайців.

Робота А. Озенбашли є однією з перших спроб (можливо, першою) визначення 
чисельності населення Кримського ханства на основі даних про чисельність вій-
ська. На розрахунки А. Озенбашли відреагував його сучасник і опонент А. І. Мар-
кевич. Він зазначив, що “під час війни ханство могло виставити щонайбільше 
80 000 осіб, – і це в разі залучення всіх сил, у разі загального долучення до вій-
ська; зазвичай же виходило в похід 10, 12 і щонайбільше 50 000 осіб” [Маркевич 
2003, 166].

Відомості, що підтверджують наведене вище твердження А. І. Маркевича, мож-
на знайти і в кримських джерелах. Наприклад, в одному з оповідань Хурремі Челебі 
йдеться про те, що Мурад Ґірей, який був зміщений з ханського престолу і перебу-
вав поблизу Ямбола, у бесіді з турецьким сановником Хаджі Алі-пашею, якому 
було доручено організувати збір війська в Криму, стверджував, що зібрати 100-ти-
сячне військо в межах Криму неможливо [Calabî, 85 зв.]. Однак не слід забувати, 
що це свідчення належить до певного періоду часу, який потребує додаткового ви-
вчення. Та й у роботі самого А. І. Маркевича наводяться факти, що суперечать його 
твердженням і даним Хурремі Челебі, на кшталт повідомлення Мартіна Бронев-
ського, який відвідав Кримське ханство в 1570 р., про 130-тисячне військо крим-
ських татар у його час і про те, що під час походу Б. Х. Мініха на Крим Перекоп 
боронило 100 тисяч кримських татар [Маркевич 2003, 166].

З огляду на такого роду суперечності можна припустити, що в певні періоди іс-
торії ханства могли виникати проблеми з набором війська. На нашу думку, це могло 
бути пов’язано не лише з браком населення, що підлягало мобілізації (наприклад, у 
результаті втрат у ході воєнних дій, епідемій та ін.), а й з економічними причина-
ми – падежем худоби (передусім коней), неврожаєм тощо. Проте, незважаючи на 
суперечливі дані у свідченнях сучасників, у ситуації, коли відсутні прямі дані про 
кількість населення Кримського ханства, ідея її обчислення на основі непрямих да-
них, зокрема кількості війська або селищ, може бути цілком доречною і продуктив-
ною. Для того щоб забезпечити достовірність отриманих результатів, потрібно 
використовувати чіткі, науково обґрунтовані принципи розрахунків.

Як випливає зі статті Ф. Ф. Лашкова 1916 р., першим у період панування Росій-
ської імперії в Криму такого роду спробу вирахування кількості населення зробив 
головнокомандувач російських військ на півострові барон О. А. Ігельстром. У ре-
зультаті приблизних розрахунків він дійшов висновку, що в 1783 р. в 1474 селах 
півострова було всього близько 14 323 осель. Припустивши, що в середньому на 
оселю припадає по 3 душі, О. А. Ігельстром підрахував, що в селах Криму мешкало 
42 969 душ кримських татар [Лашков 1916, 159].
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Зазначені дані Ф. Ф. Лашков отримав із відомості О. А. Ігельстрома, яка до-
дається до його рапорту на ім’я князя Потьомкіна від 28 грудня 1783 р. Її дослідник 
повністю наводить у своїй статті 1886 року “Статистичні відомості про Крим, які 
повідомив каймакан у 1783 році”. Ознайомлення з відомістю показує, що кількість 
кримських татар, яка була зазначена в ній О. А. Ігельстромом, відрізняється від на-
ведених Ф. Ф. Лашковим у 1916 р. даних і становить близько 54 510 душ чоловічої 
статі в 1474 кримських селах [Лашков 1886, 116–117]. Якщо взяти за основу це чис-
ло і додати до нього 8 415 душ, які, за даними О. А. Ігельстрома, мешкали в крим-
ських містах, і 55 917 ногайців, які займали Перекопський степ, встановимо, що 
загальна чисельність мусульманського тюркського населення на території колиш-
нього Кримського ханства в 1783 р. приблизно становила 118 842 особи. Якщо ж 
враховувати дані, які були наведені Ф. Ф. Лашковим у статті 1916 р., то вийде мен-
ша кількість – 107 301 особа [Лашков 1916, 159].

Важливим моментом у цих розрахунках є те, що, згідно з даними О. А. Ігель-
строма, середня чисельність однієї оселі становила 3 душі чоловічої статі. Ф. Ф. Лаш-
ков у статті 1916 року цей факт ігнорує, внаслідок чого створюється помилкове 
уявлення про 100-тисячне кримськотатарське і ногайське населення колишніх тери-
торій Кримського ханства. Водночас у статті 1886 року це спеціально обговорюється: 
“Але тому, що в числі цих будинків є, без сумніву, й такі, що на одну сім’ю припа-
дає по три подвір’я, то й визначається на всякий будинок приблизно по три душі 
чоловічої статі, які там мешкають” [Лашков 1886, 102, 104]. Таким чином, у розу-
мінні О. А. Ігельстрома, оселя (або подвір’я) – це три душі чоловічої статі, тобто 
розширена (складна) сім’я, яка складається з батьківської сім’ї та двох сімей його 
дорослих нащадків.

Принцип розрахунку, який використовував О. А. Ігельстром, є традиційним для 
Криму, і, можливо, його було вжито за підказкою когось із колишніх чиновників 
ханства. Відомо, що в числі осіб, з якими він зустрічався в ході підготовки рапорту, 
були Ширинський Мехмедша-бей, Кутлуша-ага, який був першим дефтердаром при 
останньому кримському ханові Шагін Ґірею, колишній другий дефтердар Темір-
ага, колишній директор ханського монетного двору Абдуль-Хаміт-ага і каймакани 
[Лашков 1886, 94–95]. Застосування в ханстві подібного принципу підрахунку насе-
лення підтверджується джерелом, яке раніше не використовувалося для визначення 
чисельності населення в ханстві, – повідомленням кримського муфтія Мусаллафа-
ефенді, засновника династії Муфтійзаде [Муфтийзаде 1899]. У 1786 р. в розмові з 
Ж. Роммом він повідомляв, що до приєднання до Росії в Криму було “сто п’ятдесят 
тисяч осель, у кожній оселі жило по 3–4 родини” [Ромм 1941, 44]. У цьому випадку, 
як і в розрахунку О. А. Ігельстрома, як одиниця рахунку згадуються оселі, у яких 
жило по 3–4 родини, тобто було 3–4 душі чоловічої статі, які підлягали спеціально-
му обліку (для оподаткування або для призову до війська). Судячи з усього, такі 
оселі, у кожній з яких жила розширена сім’я, що складалася з родин батьків та їх-
ніх дорослих дітей, слід відрізняти від нуклеарних сімей, що складаються з по-
дружньої пари і її дітей, які не перебувають у шлюбі. Останні (тобто нуклеарні) 
сім’ї згадуються в інших джерелах, наприклад, у відомостях барона де Тотта.

У більшості повідомлень різниця між оселею (хане) в значенні розширеної сім’ї 
та нуклеарною сім’єю як одиницями розрахунку спеціально не зазначається. Так 
само, не знаючи джерел відомостей про чисельність населення в тих чи інших по-
відомленнях, не завжди можна точно визначити, чи мається на увазі загальна кіль-
кість душ населення, чи мова йде про податне населення – голів сімей, тобто фак-
тично про кількість нуклеарних сімей. Це свідчить про необхідність диференційо-
ваного підходу до вивчення кожного повідомлення і наукових робіт, які апелюють 
до них. Наприклад, як було показано вище, відсутність у статті Ф. Ф. Лашкова 
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1916 р. згадки про те, що в повідомленні О. А. Ігельстрома мова йде про кількість 
душ чоловічого населення, відразу “скоротила” чисельність населення в Криму в 
декілька разів.

Якщо взяти отримані О. А. Ігельстромом підсумкові дані (62 925 осіб у Криму) 
за основу розрахунку, а також відомості Мусаллафа-ефенді про те, що кожна ну-
клеарна сім’я складалася з 3–4 осіб, можна зробити висновок, що під час російської 
анексії на півострові проживало від 188 775 до 251 700 кримських татар. Чисель-
ність ногайців (55 917 сімей) становила близько 167 751–223 668 осіб. А загальна 
кількість мусульманського тюркського населення в ханстві становила в межах 356,5–
475,4 тисячі осіб. Ці числа цілком сумірні з цифрами, які наведені в Тунманна.

Якщо слідом за П. С. Палласом взяти кількість немусульманського населення 
ханства приблизно за 30 тисяч осіб, то отримана сума (386,5–505,4 тисячі осіб) 
близька також до даних П. С. Палласа і В. В. Каховського. Водночас чисельність 
кримськотатарського населення, яка була обчислена на основі даних О. А. Ігель-
строма, так само як і його чисельність, яка зазначена в європейських та російських 
джерелах і дослідженнях кінця XVIII – початку XIX ст., є значно меншою від кіль-
кості, одержаної на основі повідомлення Мусаллафа-ефенді. Згідно з даними остан-
нього, напередодні російського завоювання тільки в Криму в 150 тисячах домів 
мешкало по 3–4 родини, у кожній з яких було по 3–4 особи. У сумі це дає близько 
1,35–2,4 мільйона осіб. Зважаючи на те, що приблизна кількість ногайців становила 
200 тисяч сімей, і припустивши, що в цих сім’ях також було по 3–4 особи, отримає-
мо загальну чисельність ногайців у Кримському ханстві в межах 600–800 тисяч 
осіб. А загальна чисельність населення Кримського ханства на основі даних муфтія 
Криму буде в межах 1,95–3,2 мільйона осіб.

Зрозуміло, що наявна розбіжність даних щодо чисельності населення Кримсько-
го ханства потребує більш обґрунтованого пояснення, ніж прості голослівні твер-
дження про традиційне завищення чисельності населення в ханстві. Уточнити 
чисельність кримськотатарського і ногайського населення Кримського ханства мож-
на на основі даних про кількість війська. Але для цього, як це можна бачити на 
прикладі відомостей Ф. де Тотта, крім чисельності війська, необхідно знати також, 
із якого числа сімей або осель набирався один воїн. Однак такі дані, як правило, у 
комплексі не зустрічаються. Стосовно останніх років історії Кримського ханства 
вони зустрічаються лише у Ф. де Тотта. Як було показано вище, згідно з його дани-
ми, Крим Ґірей доручив набрати по 3 воїни з кожних 8 осель і всього планував зі-
брати таким чином 200 тисяч воїнів.

Існували й інші принципи набору. За даними кримськотатарських та європей-
ських джерел, “згідно з вимогами випадку й постановами приватної наради хана” 
військо могло набиратися по одному воїну з одної, двох, трьох, чотирьох, п’яти, 
п’ятнадцяти й двадцяти осель [де Пейссонель 2009, 33; Calabî, 88 зв., 95, 104 зв., 
112 зв., 128, 128 зв.]. Існувала й загальна мобілізація (нефір-і ‘амм) [Calabî, 51, 
94 зв., 104 зв., 120]. Однак поки ще важко з упевненістю казати, чи означало це при-
зов абсолютно всіх чоловіків, які були здатні носити зброю, чи так називався 
обов’язок надавати по одному воїну з кожної оселі.

Як повідомляється в “Історії Челебі-акая”, напередодні набору військ у країні 
проводився перепис населення (тахрір). Набір здійснювався з умовою, що ті оселі 
(хане), з яких набір не проводився, повинні були допомагати воїну (сеферлю), що 
був призваний до війська. Наприклад, якщо один воїн набирався з п’яти осель, то 
4 оселі, у яких чоловіки залишилися, повинні були надавати йому допомогу [Calabî, 
88 зв.]. Про те, що васали, які залишилися вдома, були зобов’язані одягати, споря-
джати, озброювати і за свій рахунок надавати коня тому, хто був зобов’язаний іти 
на війну, писав і де Пейссонель [де Пейссонель 2009, 33].
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У ході роботи з кримськими джерелами поки ще виявлено лише один більш-
менш близький за часом приклад, коли відомості про принцип набору до війська 
підтверджуються даними про кількість набраного за цих умов війська з інших дже-
рел. У 1698 році в Белграді проходили попередні переговори напередодні укладен-
ня Карловицького договору. На випадок, якщо переговори зайдуть у безвихідь, 
туди було приведено 100 тисяч османського і 50 тисяч кримського війська [Öztuna 
1986, 418]. За даними Хурремі Челебі, з цією метою в Криму було набрано по од-
ному воїну з 20 осель [Calabî, 104 зв.]. Це військо на чолі з Менґлі Ґіреєм, сином 
Селім Ґірея І, було відправлене до його батька хана, який у той час вже перебував 
під Белградом. Виходячи з наведених даних, можна шляхом розрахунку встанови-
ти, що наприкінці XVII ст. в Кримському ханстві було 1 мільйон осель (хане). По-
рівнюючи ці дані з даними Мусаллафа-ефенді щодо 150 тисяч осель, можна дійти 
висновку, що в цьому випадку під “хане” мається на увазі нуклеарна, а не розши-
рена, як у повідомленні кримського муфтія, сім’я. Можна припустити також, що 
мова йде про сім’ї у всьому Кримському ханстві, а не лише на Кримському півост-
рові. Іншими словами, на підставі цих даних можна дійти висновку, що в Крим-
ському ханстві наприкінці XVII ст. було близько 1 мільйона нуклеарних сімей 
кримських татар і ногайців. Крім того, можна припустити, що саме нуклеарна 
сім’я була головною одиницею перепису під час набору до кримського війська. 
Отримані дані дають змогу зробити висновок, що наприкінці XVII ст. загальна 
чисельність населення Кримського ханства становила 3–4 мільйони осіб. Як ба-
чимо, це число наближається до максимального значення чисельності населення, 
отриманого на основі відомостей останнього кримського муфтія, і до розрахунків 
А. Озенбашли (3,2 мільйона осіб).

Отримана зазначеним чином загальна кількість нуклеарних сімей у Кримському 
ханстві наприкінці XVII ст. трохи перевищує дані, отримані на основі відомостей 
Мусаллафа-ефенді (450–600 тисяч сімей кримських татар і близько 200 тисяч сімей 
ногайців, що в сумі становить 650–800 тисяч сімей). Але якщо водночас взяти до 
уваги повідомлення Н. Е. Клеємана про 500 тисяч сімей ногайців у Кримському 
ханстві наприкінці 1760-х рр., а також повідомлення полковника Лешкевича про 
420 830 кибиток ногайців наприкінці 1770-х рр., то в сумі з цими цифрами загальна 
кількість сімей у Кримському ханстві в крайніх значеннях становитиме 870,8 тися-
чі – 1,1 мільйона осіб [Алиева 2009, 118; Клееманово путешествие… 1783, 214–215; 
Пределы… 1853, 589–590]. Такий результат цілком відповідає даним кінця XVII ст.

Однією з проблем розрахунків є з’ясування середньої кількості осіб у нуклеар-
ній сім’ї та оселі (розширеній сім’ї) в Кримському ханстві наприкінці 70-х – на по-
чатку 80-х рр. XVIII ст. Дослідники, які у своїх роботах використовують ті чи інші 
розрахункові числа (коефіцієнти), не завжди пояснюють, на основі чого вони були 
ними отримані. Як було показано вище, А. Озенбашли вважав, що в ханську добу в 
нуклеарній сім’ї було в середньому по 4 особи. До того ж він стверджував, що, вра-
ховуючи багатоженство, що було поширене серед кримських татар у цю добу, се-
редня цифра могла бути більшою. На думку І. Отара, кількість мешканців однієї 
оселі (хане) в ханський період становила в середньому 6 осіб, і він рекомендував 
використовувати цей коефіцієнт при підрахунку чисельності населення Кримського 
ханства [Öztürk, İkiel 2001].

Турецькі дослідники під час підрахунків чисельності населення Туреччини в 
османську добу часто виходять з того, що тоді в одній оселі (хане) в середньому 
мешкало 5 осіб. Цей коефіцієнт уперше використано О. Л. Барканом, який сам зізна-
вався, що він не був визначений за допомогою наукових методів [Barkan 1953, 12; 
Çimen 2012, 188]. Серед турецьких і західних учених багато хто вважає цей коефі-
цієнт сумнівним [Öztürk 2000, 205, прим. 71]. Через те під час підрахунку чисельності 
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населення Османської імперії залежно від регіону та історичного періоду викорис-
товуються найрізноманітніші коефіцієнти – від 3,5 до 9 [Göyünç 1997, 552–553].

Безпосередньо до визначення кількості населення в Криму в період ханства 
мають стосунок нещодавно опубліковані роботи турецьких дослідників З. Оздем і 
Н. Кавака, які були виконані на основі даних судових реєстрів Кримського ханства. 
З. Оздем, виходячи з власних розрахунків, визначила, що в ханський період в Кара-
субазарі на одну кримськотатарську родину в середньому припадало по 1,73 дити-
ни. За її словами, у більшості родин було по одній дитині, а на другому місці за 
загальною кількістю йшли родини з двома дітьми. Припустивши, що кримські сім’ї 
мали розширену структуру, вона дійшла висновку, що в 1680–1740-х рр. в Карасу-
базарі середня кількість мешканців однієї оселі (тобто хане, або розширеної сім’ї) 
становила близько 6 осіб [Özdem 2010, 39]. Таким чином, дані З. Оздем збіглися з 
коефіцієнтом, запропонованим раніше І. Отаром, принципи розрахунку якого нам 
невідомі.

Н. Кавак, який вивчав ті ж самі документи, що й З. Оздем, для обчислення чи-
сельності мешканців Карасубазара на основі кількості осель (хане) в місті викорис-
товував як коефіцієнт О. Л. Баркана (5 осіб в оселі), так і результати власних 
досліджень судових реєстрів, які дали йому коефіцієнт 4. За його підрахунками, у 
Карасубазарі на одну родину в середньому припадало 1,63 дитини [Kavak 2014, 
106]. Зрозуміло, що Н. Кавак, на відміну від З. Оздем, говорячи про оселю (хане), 
має на увазі не розширену, а нуклеарну сім’ю. Водночас отриманий ним коефіцієнт 
збігся з коефіцієнтом, використаним без спеціальних обґрунтувань А. Озенбашли. 
Середнє число дітей на сім’ю, отримане турецькими дослідниками на основі відо-
мостей судових реєстрів (1,63 і 1,73), підтверджують відомості Мусаллафа-ефенді 
про те, що нуклеарна сім’я в Кримському ханстві складалася з 3–4 осіб. Таким чи-
ном, ми ще раз переконуємося в достовірності відомостей кримського муфтія.

Дані щодо кількості членів нуклеарної сім’ї в ногайців можна почерпнути з відо-
мостей архівів Туреччини. Наприклад, А. Ґюндюз наводить дані щодо розміщення 
в 1860-х роках 32 осель (хане) ногайців племені Джембойлук загальною кількістю 
101 особа в Драмі, щодо прохання про розміщення в Киршехірі поряд з однопле-
мінниками 15 осель ногайців з підрозділу Хаджі Ідріс загальною кількістю 70 осіб 
і 33 осель з підрозділу Іслам-мірза того ж племені загальною кількістю 156 осіб 
[Gündüz 2012, 1221–1223]. У першому випадку на одну оселю в середньому припа-
дає трохи більше ніж 3, а в другому і третьому – близько 4,7 особи. Цікаво, що таку 
ж саму цифру щодо 1901 р. називає Д. Ю. Золоторьов для середньої родини з Кри-
му [Золотарев 2009, 48]. Цілком імовірно, що в наведених прикладах йдеться про 
нуклеарні сім’ї. Таким чином, у 60-х рр. XIX ст. в ногайців одна нуклеарна сім’я 
складалася в середньому з 3–4,7 особи. Ці дані також близькі до цифр Мусаллафа-
ефенді і при всебічному дослідженні, з урахуванням більшого числа фактичних да-
них, найімовірніше, підтвердять їх.

Наведені дані дають змогу вважати, що в Кримському ханстві кількість членів 
нуклеарної сім’ї коливалася в межах 3–4 осіб. За цих обставин кількість членів роз-
ширеної сім’ї могла коливатися в межах 5–14 осіб. Коефіцієнт 6, який був прийня-
тий І. Отаром і З. Оздем, повністю вписується в ці рамки. Однак для визначення 
того, чи є він насправді середнім показником по всьому Кримському ханству, необ-
хідне залучення додаткових даних. У зв’язку з відсутністю в нашому розпоряджен-
ні статистичних відомостей, що належать до ханської доби, спробуємо залучити 
більш пізні свідчення.

Наприклад, згідно з відомостями П. С. Палласа, у 1793–1794 рр. у 650 оселях 
Євпаторії жило 1900 кримських татар чоловічої й 1815 – жіночої статі [Паллас 
1999, 209]. Розрахунки дають змогу встановити, що на одну оселю припадало в 
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середньому 5,7 особи. Згідно з більш пізніми статистичними даними, у 1864 р. в 
Бахчисараї, який у той час був у повному розумінні кримськотатарським містом, 
разом з передмістями було 2160 осель, у яких мешкало 11 024 особи обох статей. 
При перерахунку це дає в середньому по 5,1 жителя на одну оселю [Список… 1865, 
XXXII, XLI, XLVII]. Ця цифра трохи нижча, ніж загалом по Криму. У той час у сіль-
ських місцевостях півострова на одне подвір’я в середньому припадало по 5,4 осо-
би, а в містах – по 5,7 жителя на одну оселю [Список… 1865, XXXII, XL].

Трохи вищий коефіцієнт може бути виведений на основі даних Г. Радде. Він по-
відомляє, що в 1856 р. в оселях кримських татар “у кімнаті, яка вже не буває більш 
ніж три сажні в довжину і два в ширину, сплять зазвичай від 6 до 8 осіб” [Радде 
1856, 307]. Тобто в середині XIX ст. середня розширена кримськотатарська сім’я 
складалася з 6–8 осіб. А зниження середнього показника до 5–6 осіб відбувалося за 
рахунок значної кількості сімей, у яких цей показник був нижчим.

Як видно з наведених прикладів, середня кількість мешканців однієї міської осе-
лі або сільського подвір’я (тобто розширеної сім’ї) наприкінці XVIII і в другій тре-
тині XIX ст. коливалася в межах 5–6 осіб. Таким чином, кількість членів розширеної 
сім’ї в Криму при теоретичній можливості коливання в межах 5–14 осіб на практи-
ці обмежувалася до 5–6. Такий низький практичний показник міг бути пов’язаний з 
різними чинниками – наприклад, з початком розпаду патріархальної (розширеної) 
сім’ї, зі значним числом бездітних родин, з високим рівнем дитячої смертності або 
іншими причинами. Наскільки це припущення правильне, покажуть подальші до-
слідження. Поки ж можна зробити висновок, що при розрахунку кількості населен-
ня в Криму на основі відомої кількості розширених сімей (осель – хане) найбільш 
доцільно використовувати коефіцієнт 5–6 осіб у сім’ї.

Той же коефіцієнт може бути прийнятий і при розрахунку чисельності ногайців. 
Це підтверджують дані А. А. Скальковського. У своїй роботі він наводить дані 
щодо чисельності ногайців, які мешкали за межами Кримського півострова в його 
час. “Зараз Ногаї утворюють 9 волостей, – писав він, – у яких у 1844 році нарахову-
валося 70 селищ, 5 479 осель і до 30 000 душ обох статей мешканців” [Скальков-
ський 1850, 302]. Розрахунок показує, що в ногайців на одну оселю припадало в 
середньому по 5,5 особи, що відповідає аналогічному значенню для Кримського 
півострова. Таким чином, у середині XIX ст. коефіцієнт 5–6 осіб, який застосо-
вується щодо розширеної сім’ї, був універсальним для мусульманського тюркського 
населення всієї колишньої території Кримського ханства. З огляду на те що середи-
на XIX ст. характеризується обезземеленням і зубожінням кримськотатарського на-
селення, можна припустити, що в період ханства цей коефіцієнт був дещо вищим. 
Тому коефіцієнт 6, запропонований раніше Ісмаїлом Отаром і отриманий Зейнеп 
Оздем під час розрахунків на основі судових реєстрів Кримського ханства, до отри-
мання нових відомостей цілком може бути взятий за основу розрахунків.

Повертаючись до чисельності населення Кримського ханства, яка була розрахо-
вана на основі даних Ф. де Тотта, відзначимо, що плани хана Крим Ґірея щодо на-
бору війська кількістю 200 тисяч воїнів у 1769 р. напевно ґрунтувалися на резуль-
татах перепису чоловічого населення Кримського ханства, яка фіксувала кількість 
нуклеарних сімей. Нагадаємо, що, згідно з даними Хурремі Челебі, перед набором 
війська проводився перепис. Можливо, він проводився лише в Криму, оскільки, 
згідно з відомостями Н. Е. Клеємана, зробити те ж саме щодо ногайців було важко 
через їхню розкиданість, власне чому їх і рахували за “казанами” [Клееманово пу-
тешествие… 1783, 217; де Пейссонель 2009, 33; Calabî, 104 зв., 112 зв., 128, 128 зв.]. 
Однак не можна виключати можливості існування спеціальних методів розрахунку 
чисельності ногайського населення за часів ханства. У будь-якому разі, при наборі 
війська хан керувався достатньою мірою точними відомостями. Це підтверджує й 
оцінка Ш.-К. де Пейссонеля, який добре знав ситуацію в ханстві і повідомляв у 
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1755 р., що хан “досить легко може зібрати 150 і навіть 200 000 осіб” [де Пейссо-
нель 2009, 16].

Взявши число 534 тисячі сімей кримських татар і ногайців, яке було отримане 
при розрахунку на основі відомостей Ф. де Тотта з урахуванням помилки А. Озен-
башли, вважаючи ці сім’ї нуклеарними і застосовуючи визначений раніше коефі-
цієнт 3–4 особи на сім’ю, можемо зробити висновок, що наприкінці 60-х рр. XVIII ст. 
в Кримському ханстві приблизна чисельність кримських татар і ногайців становила 
1,6–2,14 мільйона осіб. Це число відповідає розрахункам Е. Ф. Гьозайдина, який 
стверджував, що для виставлення 100-тисячного війська населення Кримського 
ханства у XVIII ст. мало становити 1,5 млн. осіб [Öztürk, İkiel 2001]. Відповідно до 
цього для виставлення війська у 200 тисяч чоловік, на яке розраховував хан Крим 
Ґірей і про яке говорив Ш.-К. де Пейссонель, населення ханства мало становити 
близько 3 мільйонів осіб. Це повністю відповідає розрахункам на основі даних 
Ф. де Тотта. Ці розрахунки також близькі до розрахунків, які були зроблені на осно-
ві наведених вище даних Мусаллафа-ефенді (1,95–3,2 мільйона осіб).

Результати розрахунків щодо кількості кримських татар у Криму, які були отри-
мані на основі даних Мусаллафа-ефенді (1,35–2,4 мільйона осіб), доводять, що 
кримські татари одні, без ногайців могли виставити чимале військо. Це підтвер-
джується на практиці багатьма фактами. Наприклад, у липні 1771 р. до 60 тисяч 
кримськотатарської кінноти напало на російський загін Брауна, який прямував від 
Салгира до Кафи [Петров 1874, 190]. Це сталося вже під кінець російського втор-
гнення в Крим у 1771 р., коли материкові ногайці перейшли в російське підданство, 
а значна частина кримськотатарського війська загинула або була розсіяна. Й. Озту-
на говорить про 80-тисячне військо хана Селім Ґірея в цю війну [Öztuna 1986, 450]. 
Про те, що в 1770-ті роки тільки із жителів Кримського півострова можна було на-
брати 80 тисяч воїнів, як було наведено вище, говорить і Тунманн [Тунманн 1936, 
26]. За логікою розрахунків Е. Ф. Гьозайдина, набір такого війська могло забезпечи-
ти населення чисельністю близько 1,2 мільйона осіб.

Ще одне свідчення про більш значну чисельність населення Кримського ханства 
в останні роки його існування, ніж та, на яку вказували російські краєзнавці, нале-
жить сучаснику Ф. де Тотта, німецькому купцеві Н. Е. Клеєману, який відвідав 
Кримське ханство в 1768–1769 рр. Щоправда, його відомості про військо хана Крим 
Ґірея, яке здійснило похід на Нову Сербію, не зовсім точні (він пише про 50 тисяч 
татар і 120 тисяч турків) [Клееманово путешествие… 1783, 207]. Це змушує з обе-
режністю ставитися і до його відомостей щодо чисельності ногайців. У розділі 
“Про татар ногайських” Н. Е. Клеєман спочатку перераховує сім головних ногай-
ських народів (едішкульські, едізанські, казавульські, кіргіські, жамбулатські, або 
жумбулутські, нарузельські і каспулладольські), після чого повідомляє що ці наро-
ди розсіяні і тому їх рахують за казанами. “Кожна татарська сім’я зазвичай має ве-
ликий залізний казан, у якому за один раз можна зварити половину коня; тому для 
кожного народу призначають 60 і 10 000 казанів і вважають, що в усьому народі є 
500 000 сімей, запевняючи, що хан за вісім днів може зібрати армію [кількістю] від 
4 до 500 000 осіб”, – пише він [Клееманово путешествие… 1783, 214–215].

Н. Е. Клеєман сам вказує на ймовірність великої похибки у своїх даних: “…важ-
ко дізнатися, якої кількості вони сягають”. Однак принцип підрахунку за казанами, 
який вказує на місцеве джерело поданих ним цифр, все ж дає змогу взяти зазначе-
ні німецьким купцем цифри до розгляду, навіть з урахуванням можливої великої 
похибки. За його відомостями, загальне число ногайців у його час становило 
500 000 сімей. У результаті розрахунку з використанням коефіцієнта для нуклеар-
них сімей (3–4 особи в сім’ї) можемо зробити висновок, що загальна чисельність 
ногайців у Кримському ханстві становила 1,5–2 мільйони осіб. Це набагато більше, 
ніж вказував кримський муфтій (600–800 тисяч осіб). Але, навіть маючи на увазі, 
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що ці дані дуже приблизні, треба визнати, що свідки останніх років Кримського 
ханства оцінювали чисельність ногайців у ньому як значно вищу, ніж та, що була 
вказана через кілька років по тому Тунманном.

Тунманн, який був сучасником Н. Е. Клеємана, вважав повідомлене ним число 
ногайських сімей надто завищеними і навів поруч із ним російські дані – 70 000 лу-
ків [Тунманн 1936, 49, 100]. З огляду на те що в Н. Е. Клеємана мова йде про 500 ти-
сяч сімей (казанів), здатних виставити 500-тисячне військо, можна припустити, що 
Тунманн також у цьому випадку має на увазі 70 тисяч нуклеарних сімей ногайців, 
здатних виставити 70 тисяч воїнів (луків). Якщо це справді так, то загальне число 
ногайців у Кримському ханстві, відповідно до російських даних, які були передані 
Тунманном, може бути визначене як 210–280 тисяч осіб. 

Дані Тунманна близькі до даних російських дослідників XIX ст. І. Бентковського 
і Е. Д. Феліцина. Вони повідомляють, що в 1771 р. на Кубань переселилося 80 ти-
сяч “казанів або кибиток” ногайців. За розрахунками В. В. Грибовського, згідно з 
цими даними, чисельність ногайців, які прибули на Кубань, становила близько 
400 тисяч осіб [Алиева 2009, 118; Грибовський 2006, 175]. Український дослідник у 
своїх розрахунках виходить з припущення, що в одній ногайській сім’ї було 5 осіб. 
На якій підставі він використовував цей коефіцієнт, не вказується. З повідомлень 
Е. Д. Феліцина і Н. Е. Клеємана випливає, що терміни “казан” (“котел”), “кибитка” 
і “сім’я” (нуклеарна) щодо ногайців є синонімами.

Результати, отримані при розрахунку на основі російських даних, які наведено в 
Тунманна, виявляються нижчими, ніж результати, які отримано при розрахунку на 
основі даних кримського муфтія, більш ніж у два рази. Однак відомості І. І. Хани-
кова, одного з російських військових, які спостерігали за переправою ногайців 
через річку Дон у липні-вересні 1771 р., змушують ставитися до відомостей крим-
ського муфтія з більшим ступенем довіри, ніж це здається на перший погляд. За 
словами І. І. Ханикова, загальна кількість осіб (разом з дітьми), які переправилися, 
доходила до мільйона. З них 700 тисяч були буджакці і до 200 тисяч – представники 
інших орд [Грибовський 2006, 175].

В. В. Грибовський вважає, що І. І. Хаников, як і інші російські військові, був вра-
жений численністю ногайців і тому значно завищив їхню кількість [Грибовський 
2006, 175]. Однак важко уявити, що професійного військового могло аж надто збен-
тежити число ногайців, які здійснювали переправу, тим більше що вона відбувалася 
не в один день, а протягом майже трьох місяців. До того ж переправа, яка здійсню-
валася окремими групами, повинна була значно полегшити підрахунок тим, хто 
стежив за її здійсненням.

На користь достовірності відомостей І. І. Ханикова і кримського муфтія свідчить 
ще один документ – рапорт пристава при союзних ногайських татарських ордах в 
Єйському укріпленні, командира частини військ і прикордонного комісіонера пол-
ковника Лешкевича, призначеного 1 серпня 1774 року для нагляду за ногайцями, 
обер-коменданту Ростовської фортеці генерал-майору Семену Григоровичу Гур’єву 
від 3 листопада 1780 р. У рапорті, який помилково датовано 1789 роком та опублі-
ковано під заголовком “Межі кочовища кубанців з російськими володіннями в 
1789 році”, кількість ногайців, що перейшли в російське підданство, а потім за зго-
дою російської влади знову повернулися в підданство кримського хана Шагін Ґірея, 
показано як 420 830 кибиток [Алиева 2009, 118; Пределы… 1853, 589–590]. Звичай-
но, у рапорті йдеться про нуклеарні сім’ї ногайців. Це число близьке до відомостей 
Н. Е. Клеємана щодо 500 тисяч сімей ногайців. Використовуючи коефіцієнт для 
нуклеарної сім’ї (3–4 особи), можемо зробити висновок, що, за відомостями пол-
ковника Лешкевича у 1780 р. на Кубані перебувало від 1 262 490 до 1 683 320 но-
гайців. Ця кількість перевищує число, наведене І. І. Ханиковим, але близька до 
даних Н. Е. Клеємана (1,5–2 мільйони осіб). Водночас, слід зазначити, що між 
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даними І. І. Ханикова і І. М. Лешкевича є одна важлива відмінність. Відповідно до 
даних І. І. Ханикова, кількість ногайців буджацького війська становила 700 тисяч 
осіб [Грибовський 2006, 175]. У рапорті ж І. М. Лешкевича вказано значно меншу 
їхню кількість – від 7 940 до 9 528 осіб [Пределы… 1853, 589]. Це свідчить про 
можливу (причому значну) похибку даних і про необхідність залучення додаткових 
відомостей.

У таблиці, яка наведена нижче, узагальнюються дані, що належить до періоду 
Кримського ханства і перших років російського панування, а також результати роз-
рахунків, які були отримані на їхній основі.

Таблиця 1. Чисельність кримських татар і ногайців у Кримському ханстві
на основі даних кінця 1760-х – першої пол. 1790-х рр.

№ Джерело відомостей

Кількість 
кримських татар 

(тис. осіб)

Кількість 
ногайців
(тис. осіб)

Всього (тис. осіб)

Кількість осіб у сім’ї, виходячи з якої проведено 
розрахунок

3 4 3 4 3 4
1 Ф. де Тотт (1769 р.) – – – – 1 602 2 136
2 Н. Е. Клеєман (1768–1769 рр.) – – 1 500 2 000 – –
3 І. І. Хаников (липень – 

вересень 1771 р.)
– – 1 000 – –

4 Тунманн (1777 р.) 400 210 280 610 680
5 Полковник Лешкевич 

(3.11.1780 р.)
– – 1 262,5 1 683,3 – –

6 Муфтій Криму Мусаллаф-
ефенді (1786 р.)

1 350 2 400 600 800 1 950 3 200

7 О. А. Ігельстром (кін. 1783 р.) 188,7 251,7 167,8 223,7 356,5 475,4
8 В. В. Каховський (1784–

1788 рр.)
500

9 П. С. Паллас (1793–1794 рр.) Більш ніж 470

Представлені в таблиці дані про чисельність мусульманського тюркського насе-
лення в Кримському ханстві напередодні російського завоювання і в період до його 
анексії розділені на три групи. Першу становлять відомості про чисельність крим-
ських татар на Кримському півострові. До періоду до завоювання ханства в 1771 р. 
належать дані муфтія Криму Мусаллафа-ефенді (1,35–2,4 мільйона осіб). Відомості 
Тунманна (400 тисяч осіб), В. В. Каховського (500 тисяч осіб) і С. П. Палласа (по-
над 470 тисяч осіб), найімовірніше, належать до часу між завоюванням та анексією 
ханства в 1783 р. О. А. Ігельстром вказує чисельність кримських татар після анексії 
півострова Російською імперією (188,7–251,7 тисяч осіб).

Другу групу становлять дані щодо чисельності ногайців. Кількість ногайців до 
переходу їх у російське підданство в 1770 р. вказують Н. Е. Клеєман (1,5–2 міль-
йони осіб) і, найімовірніше, муфтій Криму Мусаллаф-ефенді (не менш ніж 600–
800 тисяч осіб). Кількість ногайців після переходу їх у російське підданство вказано 
І. І. Ханиковим (1 мільйон осіб) і Тунманном (210–280 тисяч осіб). Лешкевич вка-
зує число ногайців після повернення їх у підданство кримського хана і до росій-
ської анексії ханства в 1783 р. (1,26–1,68 мільйона осіб).

Нарешті, третю групу становлять дані щодо загальної чисельності мусульман-
ського тюркського населення Кримського ханства. До періоду напередодні завою-
вання ханства належать дані Ф. де Тотта (1,6–2,13 мільйона осіб) і муфтія Криму 
(1,95–3,2 мільйона осіб). Дані Тунманна належать до часу між завоюванням та 
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анексією ханства (610–680 тисяч осіб). Дані О. А. Ігельстрома показують приблиз-
ну чисельність кримськотатарського і ногайського населення на колишніх терито-
ріях Кримського ханства в рік анексії (365,5–475,4 тисячі осіб).

Цифри, отримані на основі даних Ф. де Тотта, Н. Е. Клеємана, І. І. Ханикова, 
полковника Лешкевича і муфтія Криму Мусаллафа-ефенді, свідчать про те, що в 
третій чверті XVIII ст. чисельність мусульманського тюркського населення в Крим-
ському ханстві перевищувала мільйон осіб і в крайніх числах може бути оцінена як 
1,6–4,4 млн. Ці цифри значно перевищують дані Тунманна, В. В. Каховського та 
П. С. Палласа. На підставі відомостей про чисельність ногайців, які були отримані 
Тунманном з російських джерел (70 тисяч луків), загальна чисельність населення 
Кримського ханства наприкінці 70 – на початку 80-х рр. XVIII ст. може бути визна-
чена як 610–780 тисяч осіб.

Різниця і досить широкий діапазон отриманих крайніх цифрових значень свід-
чить про те, що вони, безсумнівно, потребують уточнення в ході подальших дослі-
джень. Однак навіть попередні, дуже приблизні розрахунки показують, що чисель-
ність населення Кримського ханства в період до російського завоювання 1771 р. 
напевно була значно вища, ніж це зазначено в роботах більшості дослідників, зо-
крема й сучасних. Аналіз свідчень сучасників підтверджує припущення турецького 
вченого Е. Ф. Гьозайдина про те, що для виставлення 100-тисячного війська насе-
лення Кримського ханства у XVIII ст. мало становити не менш ніж 1,5 мільйона 
осіб [Öztürk, İkiel 2001].

З таблиці видно, що представлені в ній відомості можуть бути розділені на дві 
групи, в одну з яких входять значення, що обчислюються сотнями тисяч, а в іншу – 
мільйонами людей. Першу групу становлять дані Тунманна, В. В. Каховського та 
П. С. Палласа. У другу входять дані І. І. Ханикова і розрахунки, зроблені на підста-
ві відомостей Ф. де Тотта, Н. Е. Клеємана, полковника Лешкевича і муфтія Му-
саллафа-ефенді.

На нашу думку, суперечності між двома групами відомостей певною мірою мо-
жуть бути пояснені невеликим повідомленням англійського дипломата В. Ітона, 
який перебував при дворі турецького султана Абдул-Хаміда I (1774–1789) і, що осо-
бливо важливо, який відвідав Крим і Кубань восени 1777 р. У його книзі “Огляд 
Турецької імперії”, вперше надрукованій у Лондоні в 1788 р., наводяться відомості 
про те, що “дві третини жителів ханства емігрували до Туреччини на початку прав-
ління останнього монарха” [Итон 2013, 123]. У цьому випадку мова йде про хана 
Шагін Ґірея (1777–1782, 1782–1783). А перша хвиля еміграції кримських татар, як 
випливає з повідомлення англійського дипломата, сталася не після анексії півост-
рова з боку Російської імперії, а на початку правління цього хана, тобто в 1777 р.

Відомості В. Ітона дають змогу припустити, що дані В. В. Каховського (500 ти-
сяч осіб) належать не до 1770 року, а до кінця 1770-х років. У цьому разі їх, як і 
дані Тунманна (400 тисяч осіб) та П. С. Палласа (понад 470 тисяч осіб), можна взя-
ти як приблизну чисельність кримських татар, які залишилися після першої емігра-
ції 1777 року. Якщо це справді так, то напередодні приходу до влади Шагін Ґірея на 
півострові мешкало населення, чисельність якого була в три рази вищою від зазна-
ченої в Тунманна, В. В. Каховського та П. С. Палласа, тобто близько 1,2–1,5 міль-
йона осіб. Це число практично збігається з розрахунками, виконаними на основі 
відомостей муфтія Криму Мусаллафа-ефенді.

Може здатися, що висловлені припущення суперечать відомостям В. Ітона про 
те, що в 1781 р. в Криму проживало не менш ніж 100 тисяч кримських татар, а на 
Кубані – 60 тисяч ногайців. Але з огляду на те, що за кілька років до цього Крим 
міг виставити військо у 80 тисяч осіб і близько 60 тисяч осіб взяли участь у по-
встанні проти Шагін Ґірея, а також на те, що 15 років по тому, у 1796 р., у Криму, 
який пережив ще одну хвилю еміграції в 1783–1787 рр., було нараховано 120 тисяч 
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кримських татар чоловічої статі, стає очевидно, що в цьому разі мова напевно йде 
про доросле чоловіче населення ханства. Прийнявши їх за глав нуклеарних сімей 
та застосовуючи відповідний коефіцієнт 3–4 особи на сім’ю, можемо зробити ви-
сновок, що в 1781 р. згідно з даними В. Ітона, чисельність населення в Криму ста-
новила 300–400 тисяч осіб, а число ногайців становило близько 180–240 тисяч осіб. 
Як бачимо, при використанні такого коефіцієнта чисельність населення ханства 
практично збігається з даними Тунманна. Не виключено, що обидва автори вико-
ристовували одне й те же джерело та однакові принципи розрахунку. У цьому разі 
дані Тунманна потребують вивчення не в контексті повідомлень В. В. Каховського і 
П. С. Палласа, а у зв’язку з відомостями В. Ітона і Ф. де Тотта.

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що, згідно з відомостями 
В. Ітона, напередодні приходу до влади останнього кримського хана Шагін Ґірея 
чисельність мусульманського тюркського населення Кримського ханства становила 
близько 1,44–1,92 мільйона осіб, зокрема 0,9–1,2 мільйона кримських татар і 540–
720 тисяч ногайців. Ці цифри близькі до значень, отриманих у результаті розрахун-
ків на основі даних Ф. де Тотта (1,6–2,14 мільйона) і кримського муфтія Мусаллафа-
ефенді (1,95–3,2 мільйона).

Дані, наведені в таблиці, показують, що відомості Франсуа де Тотта і Н. Е. Клеє-
мана, які відвідали Кримське ханство практично в один і той же час (у 1768–1769 рр.), 
значною мірою підтверджуються більш пізніми даними полковника Лешкевича 
(1780 р.) і кримського муфтія Мусаллафа-ефенді (1786 р.). Така близькість відомос-
тей сучасників, отриманих з різних джерел, свідчить про велику ймовірність їхньої 
достовірності і потребує серйозного ставлення до них з боку дослідників. Ці дані в 
комплексі з відомостями В. В. Каховського та П. С. Палласа певною мірою підтвер-
джують повідомлення англійського дипломата В. Ітона про першу еміграцію крим-
ських татар і ногайців на початку правління останнього кримського хана Шагін 
Ґірея, у ході якої ханство полишило ⅔ його населення, тобто 600–800 тисяч крим-
ських татар і 360–480 тисяч ногайців.

Підсумки дослідження дають змогу зробити висновок, що чисельність мусуль-
манського тюркського населення в Кримському ханстві напередодні російського за-
воювання 1771 року і встановлення фактичного російського протекторату в 1774 р. 
була значно вищою, ніж повідомляється в сучасних дослідженнях. Розрахунки на 
основі даних, які були повідомлені сучасниками подій (Ф. де Тотт, В. Ітон, Мусал-
лаф-ефенді), дають можливість припустити, що вона досягала 1,44–3,2 мільйона 
осіб, з яких 0,9–2,4 мільйона становили кримські татари і 540–800 тисяч – ногайці. 
Якщо ж узяти до уваги дані про чисельність ногайців, які були отримані на основі 
повідомлень Н. Е. Клеємана (1,5–2 мільйони), І. І. Ханикова (1 мільйон) і І. М. Леш-
кевича (1,26–1,68 мільйона), то можна припустити, що загальна чисельність насе-
лення ханства могла доходити в максимальних числах до 4,4 мільйона осіб. 
Звичайно ж, такі розрахунки є попередніми і дуже приблизними, однак зіставлення 
даних, отриманих з різних джерел, дає змогу стверджувати, що чисельність крим-
ських татар у 50–70-х рр. XVIII ст. була значно вищою ніж 1 мільйон осіб, а чисель-
ність ногайців наближалася до 1 мільйона або перевищувала це значення.

Результати дослідження показують, що висновки про культурну і духовну не-
спроможність Кримського ханства, які були зроблені на основі низької чисельності 
його мусульманського тюркського населення, помилкові. Розрахунки дають змогу 
зробити висновок, що Кримське ханство було державою з величезним переважан-
ням мусульманського тюркського населення.

Відомості В. Ітона показують, що перше значне скорочення мусульманського 
тюркського населення ханства сталося в 1777 р., на початку правління Шагін Ґірея, 
коли територію ханства полишило ⅔ його населення. Таким чином, економіка та 
обороноздатність ханства були значно підірвані не внаслідок переселення з Криму 
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30 тисяч християн у 1778 р., як це нерідко вказується в різних дослідженнях і попу-
лярних виданнях, а за рік до цього.

Загалом відомості, отримані в результаті дослідження, дають підстави для пере-
гляду значення, яке мало російське завоювання для економічного та культурного 
життя Кримського ханства і його мусульмансько-тюркського населення. Отримані 
дані представляють правління російського ставленика в Кримському ханстві – Ша-
гін Ґірея абсолютно в іншому світлі. Поза всяким сумнівом, воно завдало непо-
правної шкоди культурі, економіці та військовому потенціалу держави і підготувало 
благодатне підґрунтя для російської анексії півострова.

Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що мусульманське тюрк-
ське населення Кримського ханства напередодні російського завоювання становило 
як мінімум два мільйони осіб. Мінімальна чисельність кримських татар в цей час 
приблизно досягала 1,2–1,63 мільйона, число ногайців становило щонайменше 
0,73–1,53 мільйона осіб. Не можна заперечувати ймовірності більшої чисельності 
кримських татар і ногайців у Кримському ханстві, на що є як прямі, так і непрямі 
вказівки.

Згідно з відомостями добре обізнаного сучасника подій В. Ітона, перша хвиля 
еміграції кримських татар почалася після придушення російськими військами по-
встання кримських татар проти Шагін Ґірея восени 1777 р. У результаті Крим по-
лишило ⅔ населення, тобто близько 1 мільйона осіб. Чисельність кримських татар, 
які залишилися в Криму, становила 470–500 тисяч осіб.

СКОРОЧЕННЯ
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.
ИТАУК – Известия Таврической ученой архивной комиссии. Cимферополь.

ЛІТЕРАТУРА
Алиева С. И. Ногайские тюрки (XV–XX вв.). Баку, 2009.
Водарский Я. Е., Елисеева О. И., Кобузан В. М. Население Крыма в конце XVIII – кон-

це XX веков. (Численность, размещение, этнический состав). Москва, 2003.
Герман К. Ф. Описание Таврической губернии // Статистический журнал. Т. 1. Ч. 2. 

1806.
Грибовський В. В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у XVIII – на початку 

XIX століття. Дисертація... к-та іст. наук: 07.00.01: Історія України / Запорізький націо-
нальний університет. Запоріжжя, 2006.

Золотарев Д. Ю. К вопросу о влиянии всеобщей воинской повинности на эмиграцию 
крымских татар в последней трети XIX – начале XX ст. // Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения в Крыму и проблемы формирования толерантности. Киев, 
2009.

Итон В. Обзор Турецкой империи – Лондон, 1798 // Калашников В. М. Британский 
взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII – первой четверти XIX столетия). 
Днепропетровск, 2013.

Клееманово путешествие из Вены в Белград и Новую Килию, також на земли Бу-
джацких и Ногайских татар и во весь Крым с возвращением через Константинополь, 
Смирну и Триест в Австрию в 1768, 1769 и 1770 годах, с приобщением описания до-
стопамятностей крымских / Пер. с немецкого на французский, а со оного на российский 
язык. Санкт-Петербург, 1783.

Лашков Ф. Ф. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 го-
ду // ЗООИД. Т. 14. 1886.

Лашков Ф. Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения // ИТУАК. 1896. 
№ 24.

Лашков Ф. К вопросу о количестве населения Таврической губернии в начале XIX сто-
летия // ИТУАК. 1916. № 53.



До питання про чисельність мусульманського тюркського населення...

The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          69

Маркевич А. И. Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в 
Крыму. (Представлено академиком С. Ф. Платоновым в заседании Отделения Гуманитарных 
Наук 16 ноября 1927 года). Часть первая // Східний світ, 2003, № 1.

Муфтийзаде И. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1889 год // ИТУАК, 
1899, № 30.

Озенбашлы А. Роль царского правительства в эмиграции крымских татар // Забвению не 
подлежит... (Из истории крымскотатарской государственности в Крыму). Научно-
популярные очерки / Составитель: Н. Ибадуллаев. Казань, 1992.

Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместни-
чествам Русского государства в 1793–1794 годах / Пер. с нем. Москва, 1999.

де Пейссонель Ш.-К. Записка о Малой Татарии. Днепропетровск, 2009.
Петров А. Война с Турцией и польскими конфедератами. С 1769–1774 год. Т. I: Год 

1769. Санкт-Петербург, 1866; Т. III: Год 1771. Санкт-Петербург, 1874.
Пределы кочевья кубанцев с российскими владеньями в 1789 году // ЗООИД. Т. 3. 1853. 
Радде Г. Крымские татары // Вестник Императорского русского географического об-

щества. Т. XVIII. Отд. II. Исследования и материалы. 1856.
Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. / Пер. с рукоп., вступ. ст. и прим. К. И. Ратке-

вич. Ленинград, 1941.  
Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. I: Гео-

графия, этнография и народонаселение Новороссийского края. Одесса, 1850. 
Список населенных мест по сведениям 1864 г. Т. XLI: Таврическая губерния / Под 

ред. М. Раевского. Санкт-Петербург, 1865.
Сумароков П. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. II. 

Санкт-Петербург, 1805.
Тунманн. Крымское ханство / Пер. с нем. издания 1784 г. Н. Л. Эрнста и С. Л. Беляв-

ской. Прим., предисл. и приложения Н. Л. Эрнста. Симферополь, 1936. 
Barkan Ö. L. “Tarihî Demografi” Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi // Türkiyat Mecmuası. 

Т. 10. Istanbul, 1953. 
Calabî Afandî al-Akay. Târîhü’l-Kırîm (As-sab‘u’s-sayyârah). Dâru’l-Kutub, Kaahire. 

Mustafa Fâzıl kth., 136 (136 تركى م تاريخ).
Çimen A. Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlıda Nüfus Hizmetleri // 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. № 14 (3). 2012.
Göyünç N. Hâne // Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi: 15. Cilt. İstanbul, 1997.
Gündüz A. XIX. Yüzyılda Kırşehir’e Yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861–1863) // Turkish 

Studies. Vol. 7/1. 2012.
Kavak N. Karasu Kazası (1683–1744). Kırım Hanlığı’nda bir Yerleşme Örneği. Б/м, 2014.
Özdem Z. Kırım Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat (17. Yüzyıl Sonlarından 18. 

Yüzyıl Ortalarına Kadar). Ankara, 2010.
Öztuna Y. Osmanlı Devleti Tarihi. 1. Cilt. İstanbul, 1986.
Öztürk Y. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe. 1475–1600. Ankara, 2000.
Öztürk Y., İkiel C. Kırım’da Nüfus ve Yerleşmeye Genel Bir Bakış (16–19. Yüzyıl) // Sakarya 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol. 1. 2001.
de Tott Francois. Türkler ve Tatarlar Arasında / Çevirmen: Reşat Uzmen. İstanbul, 1996.

REFERENCES
Aliyeva S. I. (2009), Nogayskiye tyurki (XV–XX vv.), Şerq-Qerb, Baku. (In Russian).
Vodarskiy Ya. E., Eliseyeva O. I. and Kobuzan V. M. (2003), Naseleniye Kryma v kontse 

XVIII – kontse XX vekov. (Chislennost’, razmeshcheniye, etnicheskiy sostav), IRU RAN, Moscow. 
(In Russian).

German K. F. (1806), “Opisaniye Tavricheskoy gubernii”, in Statisticheskiy zhurnal, Vol. 1, 
Part 2, pp. 173–242. (In Russian). 

Hrybovs’kyy V. V. (2006), Nohays’ki ordy Pivnichnoho Prychornomor”ya u XVIII – na 
pochatku XIX stolittya, Dysertatsiya... k-ta ist. nauk: 07.00.01: Istoriya Ukrayiny, Zaporiz’kyy 
natsional’nyy universytet, Zaporizhia. (In Ukrainian).

Zolotarev D. Yu. (2009), “K voprosu o vliyanii vseobshchey voinskoy povinnosti na emi-
gratsiyu krymskikh tatar v posledney treti XIX – nachale XX st.”, in Mezhnatsional’nyye i 



Н. С. Сейтяг’яєв

70                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

mezhkonfessional’nyye otnosheniya v Krymu i problemy formirovaniya tolerantnosti, PP “Zolotі 
Vorota”, Kyiv, pp. 27–58. (In Russian).

Iton V. (2013), “Obzor Turetskoy imperii – London, 1798”, in V. M. Kalashnikov, Britanskiy 
vzglyad na Krym (khroniki, memuary, dnevniki XVII – pervoy chetverti XIX stoletiya), Nova 
ideolohiya, Dnepropetrovsk, pp. 109–129. (In Russian).

Kleyemanovo puteshestviye iz Veny v Belgrad i Novuyu Kiliyu, takozh na zemli Budzhatskikh i 
Nogayskikh tatar i vo ves’ Krym s vozvrashcheniyem cherez Konstantinopol’, Smirnu i Triyest v 
Avstriyu v 1768, 1769 i 1770 godakh, s priobshcheniyem opisaniya dostopamyatnostey krymskikh 
(1783), St.-Petersburg. (In Russian).

Lashkov F. F. (1886), “Statisticheskiye svedeniya o Kryme, soobshchennyye kaymakanami v 
1783 godu”, in Zapiski Odesskogo Obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 14, Odessa, pp. 91–156. 
(In Russian).

Lashkov F. F. (1896), “Istoricheskiy ocherk krymsko-tatarskogo zemlevladeniya”, in Izvestiya 
Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Vol. 24, pp. 35–71. (In Russian).

Lashkov F. (1916), “K voprosu o kolichestve naseleniya Tavricheskoy gubernii v nachale XIX sto-
letiya”, in Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Vol. 53, pp. 158–176. (In Russian).

Markevich A. I. (2003), “Pereseleniya krymskikh tatar v Turtsiyu v svyazi s dvizheniyem nasele-
niya v Krymu. (Predstavleno akademikom S. F. Platonovym v zasedanii Otdeleniya Gumanitarnykh 
Nauk 16 noyabrya 1927 goda). Chast’ pervaya”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 165–83. (In Russian).

Muftiyzade I. (1899), “Ocherk voyennoy sluzhby krymskikh tatar s 1783 po 1889 god”, in Iz-
vestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Vol. 30, Simferopol, pp. 1–24. (In Russian).

Ozenbashly A. (1992), “Rol’ tsarskogo pravitel’stva v emigratsii krymskikh tatar”, in N. Ibadul-
layev (Ed.), Zabveniyu ne podlezhit... (Iz istorii krymskotatarskoy gosudarstvennosti v Krymu). 
Nauchno-populyarnyye ocherki, Tatarskoe knizhnoe izdatel’stvo, Kazan, pp. 69–73. (In Russian).

Pallas P. S. (1999), Nablyudeniya, sdelannyye vo vremya puteshestviya po yuzhnym namest-
nichestvam Russkogo gosudarstva v 1793–1794 godakh, Transl. from German, Nauka, Moscow. 
(In Russian).

de Peyssonel’ Sh.-K. (2009), Zapiska o Maloy Tatarii, Gerda, Dnepropetrovsk. (In Russian). 
Petrov A. (1866, 1874), Voyna s Turtsiyey i pol’skimi konfederatami. S 1769–1774 god, Vol. I: 

God 1769, Saint Petersburg; Vol. III: God 1771, Saint Petersburg. (In Russian).
“Predely kochev’ya kubantsev s rossiyskimi vladen’yami v 1789 godu” (1853), in Zapiski 

Odesskogo Obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 3, Odessa, pp. 589–590. (In Russian).
Radde G. (1856), “Krymskiye tatary”, in Vestnik Imperatorskogo russkogo geograficheskogo 

obshchestva, Vol. XVIII, Dep. II: Issledovaniya i materialy, pp. 290–330. (In Russian).
Romm Zh. (1941), Puteshestviye v Krym v 1786 g., Praface and comments by K. I. Ratkevich, 

LGU, Leningrad. (In Russian).
Skal’kovskiy A. (1850), Opyt statisticheskogo opisaniya Novorossiyskogo kraya, Part I: 

Geografiya, etnografiya i narodonaseleniye Novorossiyskogo kraya, Odessa. (In Russian).
Spisok naselennykh mest po svedeniyam 1864 g., Vol. XLI: Tavricheskaya guberniya (1865), 

M. Rayevskiy (Ed.), Central’nyj statisticheskij komitet Ministervstva Vnutrennih Del, St.-Peters-
burg. (In Russian).

Sumarokov P. (1805), Dosugi krymskogo sud’i, ili Vtoroye puteshestviye v Tavridu, Part II, St.-
Petersburg. (In Russian).

Tunmann (1936), Krymskoye khanstvo; Transl. from German by N. L. Ernst and S. L. Belyavs-
kaya, Praface and comments by N. L. Ernst, Gosudarstvennoye izdatel’stvo Krymskoy ASSR, 
Simferopol. (In Russian).

Barkan Ö. L. (1953), “‘Tarihî Demografi’ Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, in Türkiyat 
Mecmuası, Vol. 10, Türkiyat Mecmuası, Istanbul, pp. 1–26. (In Turkish).

Calabî Afandî al-Akay, Târîhü’l-Kırîm (As-sab‘u’s-sayyârah), Dâru’l-Kutub, Kaahire. Musta-
fa Fâzıl kth., 136. (In Turkish).

Çimen A. (2012), “Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlıda Nüfus 
Hizmetleri”, in Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No. 14 (3), pp. 183–
216. (In Turkish).

Göyünç N. (1997), “Hâne”, in Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Vol. 15, Turkiye 
Diyanet Vakfi (TDV), Istanbul, pp. 552–553. (In Turkish).

Gündüz A. (2012), “XIX. Yüzyılda Kırşehir’e Yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861–1863)”, 
in Turkish Studies, Vol. 7/1, pp. 1217–29. (In Turkish).



До питання про чисельність мусульманського тюркського населення...

The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          71

Kavak N. (2014), Karasu Kazası (1683–1744). Kırım Hanlığı’nda bir Yerleşme Örneği , w/p. 
(In Turkish).

Özdem Z. (2010), Kırım Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat (17. Yüzyıl Sonlarından 18. 
Yüzyıl Ortalarına Kadar), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. (In Turkish).

Öztuna Y. (1986), Osmanlı Devleti Tarihi, Vol. 1, Faisal Finans Kurumu Yayınları, Istanbul. 
(In Turkish).

Öztürk Y. (2000), Osmanlı Hakimiyetinde Kefe. 1475–1600, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara. 
(In Turkish).

Öztürk Y. and İkiel C. (2001), “Kırım’da Nüfus ve Yerleşmeye Genel Bir Bakış (16–19. 
Yüzyıl)”, in Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 1, pp. 69–74.

François de Tott (1996), Türkler ve Tatarlar Arasında, Transl. by Reşat Uzmen, Milliyet 
Yayinlari, Istanbul. (In Turkish).

До питання про чисельність мусульманського тюркського населення
у Кримському ханстві наприкінці XVIII ст.

Н. С. Сейтяг’яєв
Питання щодо чисельності мусульманського тюркського населення в Кримському хан-

стві напередодні російського завоювання в 70-х рр. XVIII ст. має важливе значення для ро-
зуміння історії Криму і кримських татар, а також історії розвитку та занепаду золотоордин-
ської тюркської цивілізації. Вперше це питання було порушено в роботі Ф. Ф. Лашкова 
1916 р. Він вважав, що за часів Кримського ханства “ступінь населеності країни не відпові-
дала фізичним умовам, якими обдарована ця країна”.

У 1920-ті роки ідею Ф. Ф. Лашкова підтримав і спробував обґрунтувати додатковими 
аргументами А. І. Маркевич. Зазначені дослідники вважали, що чисельність населення 
Кримського півострова в ханський період була трохи вища ніж 300 тисяч осіб. У ті ж роки 
опонентом щодо них виступив А. Озенбашли, який стверджував, що в Кримському ханстві 
проживало понад 3 млн. осіб.

У цій статті розглянуті свідчення сучасників щодо чисельності населення в Кримському 
ханстві, а також дані кримських історичних творів. У дослідженні обґрунтовується доцільність 
розрахунку чисельності населення Кримського ханства на основі відомостей про кількість вій-
ська, розглядаються критерії розрахунку і вибору коефіцієнта, який слід використовувати в об-
численнях.

На основі даних, отриманих із зазначених джерел, розрахована кількість населення хан-
ства в завершальні періоди його існування. З’ясовано, що перше значне зменшення насе-
лення ханства відбулося при останньому кримському ханові Шагін Ґірею в 1777 р. Вста-
новлено, що чисельність населення Кримського ханства в період до 1777 р. становила 
близько 1,44–3,2 млн. осіб, з яких 0,9–2,4 млн. становили кримські татари і 540–800 тис. – 
ногайці.

Ключові слова: кількість війська, коефіцієнт, Кримське ханство, кримські татари, но-
гайці, нуклеарна сім’я, подвір’я, розширена сім’я, чисельність населення

К вопросу о численности мусульманского тюркского населения
в Крымском ханстве в конце XVIII в.

Н. С. Сейтягьяев
Вопрос о численности мусульманского тюркского населения в Крымском ханстве нака-

нуне российского завоевания 70-х гг. XVIII в. имеет важное значение для понимания исто-
рии Крыма и крымских татар, а также истории развития и упадка золотоордынской 
тюркской цивилизации. Впервые эта тема была поднята в работе Ф. Ф. Лашкова 1916 г. Он 
считал, что во времена Крымского ханства “степень населенности страны не была в соот-
ветствии с теми физическими условиями, которыми одарена эта страна”.

В 1920-е годы идею Ф. Ф. Лашкова поддержал и попытался обосновать дополнитель-
ными аргументами А. И. Маркевич. Названные исследователи считали, что численность 
населения Крымского полуострова в ханский период была чуть выше 300 тысяч человек. В 
те же годы оппонентом им выступил А. Озенбашлы, который утверждал, что в Крымском 
ханстве проживало более 3 млн человек.

В данной статье рассмотрены свидетельства современников о численности населения в 
Крымском ханстве, а также данные крымских исторических сочинений. В исследовании 
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обосновывается целесообразность расчета численности населения Крымского ханства на 
основе сведений о количестве войска, рассматриваются критерии расчета и выбора коэф-
фициента, который следует использовать в вычислениях.

На основе данных, полученных из названных источников, произведен расчет количества 
населения ханства в завершающие периоды его существования. Выяснено, что первая зна-
чительная убыль населения ханства имела место при последнем крымском хане Шагин-
Гирее в 1777 г. Установлено, что численность населения Крымского ханства в период до 
1777 г. составляла порядка 1,44–3,2 млн человек, из которых 0,9–2,4 млн составляли крым-
ские татары и 540–800 тыс. – ногайцы.

Ключевые слова: двор, количество войска, коэффициент, крымские татары, Крымское 
ханство, ногайцы, нуклеарная семья, расширенная семья, численность населения
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Balkans at the Crossroads of IndIvIduals and Cultures:
CentrIsm In the PolItICal Palette of BulgarIan soCIalIsm
(the late 19th – early 20th CenturIes)

M. Tortika 
DSc (History), Associate Professor
Kharkiv State Academy of Culture
4, Bursatskyi uzviz, Kharkiv, 61057, Ukraine
torteka@ukr.net

Turning to the analysis of the phenomenon of centralism in the Social-Democratic movement 
of Bulgaria, it is necessary from the very beginning to imagine the civilization context in which 
one of the most interesting left-wing political movements in the Balkans was formed and further 
developed in the late 19th – early 20th centuries. Based on the platform of multi-vector cultural 
layers, this movement (in the format of “political mediation”), on the one hand, absorbed the 
strategy of Western modernization, and on the other – actively used fragments of Eastern and 
Eastern Christian entropy of the ethnocultural palette of the Balkans, embodied in the civilization 
context of the Ottoman empire, partly Byzantium, and also, much later, the Russian Empire.

As a result, if we use the logic of the Bulgarian socialist P. Deliradev, it can be argued that the 
Balkans, and especially Bulgaria (and hence directly representatives of the socialist “mediation”), 
were on the crest of the civilization “watershed” of Western mentality and of the East Asian, 
Eurasian and post-Byzantine influence of Turkey and Russia. In the latter example, it is necessary 
to emphasize in particular the principled position in the formation of the Bulgarian Orthodox 
mentality, which, in essence, was and remains the central element of the Bulgarian national or-
ganism.

Moreover, the similarity of the Catholic and East Christian resistance to the Islamic influence 
in the Balkans allows us to speak about the local version of the “Orthodox Reconciliation”.

Thus, summing up all the above, one must admit that in the synthetic ethnocultural space of 
the Balkans a particularly steady need for genetic bearers of traditionalism was formed and con-
sistently developed. In this case, it is a question of political, rather socialist, and “intermediaries” 
capable of exporting in one form or another Western culture to civilizationally heterogeneous re-
gions of this religion.

Thus, it can be argued that the ethnocultural and civilizational characteristics of the Balkans, 
analyzed in this report, in many respects predetermined the specificity of the left centrism of the 
late 19th – early 20th centuries, the Balkans in general and the Bulgarian in particular. 

keywords: Balkans, Bulgaria, centrism, modernization, 2nd World Congress of the Comin-
tern, social democratic movement, traditionalism

Балкани на перехресті оБлич та культур: центризм
у політичній палітрі Болгарського соціалізму
(кін. XIX – поч. хх ст.)
М. В. Тортіка

Друга половина XIX – початок XX ст. характеризуються загальним для всього 
культурно-історичного розвитку Європи пошуком шляхів соціальної трансформації, 



М. В. Тортіка

74                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

інтенсифікацією виробництва і, як наслідок, послідовною модифікацією масової 
свідомості (її психологічного і культурного контексту). З самого початку подібні со-
ціальні прориви стали насторожувати адептів локально-національного шляху соціо-
культурного розвитку. Надалі, як видається, це стало однією з центральних причин 
швидкого зростання паннаціональних концепцій другої половини XIX – початку 
XX ст. (наприклад, пантюркізму, пангерманізму, панславізму тощо). Таким чином, 
виникла і почала стрімко розвиватися цивілізаційно обумовлена потреба в розмежу-
ванні традиціоналістського та модернізаторського шляхів у розвитку європейського 
суспільства. В ідейно-політичній платформі європейської соціал-демократії подібні 
тенденції дістали відображення в послідовному створенні партій радикального та 
реформістського типу.

Водночас у лімітрофних зонах Південної та Східної Європи, які перебували на 
перетині соціокультурного і геополітичного транзиту з країн Західної Європи в Пе-
редню і Центральну Азію, процес зростання модернізаторської свідомості був від-
чутно пригальмований цивілізаційним впливом таких великих традиціоналістських 
імперій, як Туреччина і Китай. Опосередковано наслідком подібного цивілізаційно-
го транзиту для російського культурного простору стало формування євразійських 
концепцій; у свою чергу, на Балканах цей процес став основою для формування 
концепції балкано-середземноморського і, навіть більше того, балкано-малазійського, 
архетипу, який з легкої руки В. І. Ламанського був введений до сучасної історіосо-
фії як концепція “серединного” світу [Улунян 2002].

Через деякий час по тому ця концепція дивним чином дістала відображення в 
організації соціал-демократичного руху в Болгарії. Фактично його було поділено на 
три основні напрямки: традиціоналістський (ортодокси, у цьому разі Болгарська 
робітнича соціал-демократична партія (тісних соціалістів)); модерністський (ре-
формісти – Болгарська робітнича соціал-демократична партія (широких соціалістів, 
пізніше “об’єднана”)) і, нарешті, центристський (Болгарська соціал-демократична 
“лівиця” – союз “Пролетарій” або надалі центристське крило “об’єднаної” соціал-
демократичної партії). Таким чином, звертаючись до аналізу феномену центризму в 
соціал-демократичному русі в цілому і в Болгарії зокрема, необхідно від самого по-
чатку уявляти той цивілізаційний контекст, у якому формувався й надалі розвивався 
один із найцікавіших лівих політичних рухів на Балканах кінця XIX – початку 
XX ст.

Спираючись на платформу багатовекторних культурних нашарувань, цей рух 
(у форматі “політичного посередництва”), з одного боку, увібрав у себе стратегію 
західної модернізації, а з другого – активно використовував фрагменти східних та 
східнохристиянських вкраплень етнокультурної палітри Балкан, що втілилися в ци-
вілізаційному контексті Османської імперії, почасти Візантії, а також, значно пізні-
ше, Російської імперії. У результаті, використовуючи логіку болгарського соціаліста 
П. Делірадева, можна стверджувати, що Балкани, й особливо Болгарія (а значить, і 
безпосередньо представники соціалістичного “посередництва”), опинилися на гре-
бені цивілізаційного “водорозділу” західної ментальності та східноазійського, євра-
зійського й поствізантійського впливу Туреччини та Росії.

В останньому прикладі необхідно особливо підкреслити те принципове місце, 
що займає у формуванні болгарської ментальності православ’я, яке, по суті, було й 
залишається центральним стрижнем болгарського національного організму. Цей 
приклад досить яскраво проглядається в подібності католицького та східнохрис-
тиянського спротиву ісламському впливові на Балканах, що дало змогу декотрим 
вітчизняним та закордонним історикам (наприклад, болгарській дослідниці І. Цако-
вій, російській дослідниці Р. Гришиній та ін.), іноді прямо, іноді опосередковано го-
ворити про розвиток місцевого варіанта так званої “Православної реконкісти” [Ав-
рейски 2007; Турция между Европой и Азией... 2001; Громов 2008; Цакова 2007].
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Узагальнюючи все вищесказане, ба більше, класифікуючи діяльність лівоцен-
тристських фракцій у Болгарії як практичне втілення сегмента більш широкої плат-
форми “посередницької” ідеології, було б неправильно не звернути увагу на подібні 
процеси (близькість ідейних фундаментів та спільність історичного часу) в розви-
ткові культурних і, відповідно, політичних кодів народів Південно-Східного регіону 
Європи.

Ще сто років тому вчений та мислитель В. І. Ломанський підкреслював, що ба-
гато аспектів, зокрема, російського життя можуть бути пояснені завдяки розумінню 
відповідних процесів “наших південних одноплемінників”. Зрозуміло, що подібна 
логіка припускала й зворотний зв’язок. Таким чином, низка ідейних та організацій-
них закономірностей, характерних для розвитку соціалістичного центризму, зокре-
ма в Російській імперії, могла стати культурним та етнополітичним виявом внутріш-
ньої сутності такого явища, як болгарське соціалістичне “посередництво”. У більш 
широкому сенсі тут, очевидно, треба говорити про формування особливого куль-
турно-політичного інституту, який можна визначити як елемент помірно ортодок-
сальної традиції, властивої значній частині східноєвропейських соціал-демокра-
тичних течій початку ХХ ст.

У цьому разі мова може йти про декілька (як мінімум два) рівнів історико-
культурних та політичних аналогій, що обумовили процес становлення центрист-
ської ідеології як у Болгарії, так і в Південно-Східному регіоні Європи в цілому. З 
одного боку, це зовнішній фон геополітичних контактів та економічних впливів, 
принциповий для багатовікової історії цих країн. З другого, – проблема культурної 
(релігійної, етнічної, світоглядної) ідентифікації, що обумовила формування осо-
бливої слов’яно-православної духовної спільноти в локальному “азійсько-європей-
ському” просторі Східної Європи. У трактуванні відомого російського культуролога 
болгарського походження Г. Гачева ця проблема звучить як проблема генезису бол-
гарського “космо-психо-логосу” [Гачев 1988]. У Росії нового часу подібний куль-
турний код дістав визначення в концепції “серединності Євразії”; у Туреччині й у 
тій частині тюркського світу, в орбіту цивілізаційного впливу якої століттями по-
трапляли й Балкани, цей вектор зумів заявити про себе в рамках особливої соціо-
культурної системи, яку М. С. Трубецькой позначив як “туранський психологічний 
тип” [Трубецкой]. Підсумком подібного методологічного підходу став факт того, 
що сучасні історики й культурологи почали розглядати Балкани як особливу, 
“балкано-малоазійську” зону, відокремлену не тільки на цивілізаційному, а й на 
ідейно-політичному та навіть економічному рівнях [Шеремет 2003, 30, 32].

Маємо підкреслити, що подібній геополітичній локалізації Балкан сприяв той 
факт, що на межі XIX–XX ст. цей регіон дедалі більше ставав невід’ємною части-
ною не стільки Східного, скільки Західного світу. Про подібну тенденцію пише ві-
домий болгарський вчений Г. Марков [Марков 2002, 24]. На цю ж тенденцію з 
певною часткою іронії вказував і такий мислитель, як М. Данилевський, який від-
значав, що з точки зору модернізаторських еліт саме Захід несе в собі “прогресс, 
неустанные усовершенствования, непрерывное движение вперед; Восток, Азия – 
полюс застоя и коснения” [Данилевский 2001, 36].

Отже, на межі століть, тільки нещодавно здобувши (де-юре) незалежність, мо-
лоді Балканські держави переживали етап послідовної, але, як видається, все ж 
скоріше парціальної (часткової) модернізації. У регіоні, що розглядається, подібна 
часткова модернізація, либонь, мала вибуховий характер, відзначалась ідеологіч-
ною лінійністю й практичною спонтанністю. Втім, стратегія модернізації досить 
вдало давала змогу реалізовувати буферні завдання регіону, який дедалі більше ста-
вав зручним плацдармом для проникнення західних капіталів на Близький Схід та в 
Передню Азію. Звідси й відомий публіцистичний штамп, що позначив Балкани як 
“передпокій Європи”. Таким чином, як писала болгарська дослідниця Х. Дончева, в 
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умовах модернізації кінця XIX – початку XX ст. склалася послідовна “трансформа-
ція східноєевропейських суспільств” [Дончева 2008, 243].

Отже, географічне, стратегічне, цивілізаційне розташування Балкан формувало 
його особливий мультикультурний простір. Подібний полікультурний контекст за-
звичай припускав, по-перше, наявність особливого етнопсихологічного типу, а по-
друге, висував на перший план людей, що були наділені не тільки політичним 
чуттям, а й передусім розумінням різноспрямованих культурних кодів, що, у свою 
чергу, вело до загостреного сприйняття й передачі різнопланової культурної інфор-
мації. Тут необхідно підкреслити, що інформаційні транзити такого штибу вияви-
лися найдієвішими саме в буферних зонах подібних Балканам, чи, користуючись 
формулюванням все того ж М. Данилевського, у відповідних “культурно-історичних 
типах”. Тому можна сміливо стверджувати, що модернізаційний курс у буферних 
зонах Сходу та Південного Сходу Європи в сукупності з традиціоналістським за-
барвленням культурного архетипу опосередковано простимулював формування 
особливого цивілізаційного інституту, який умовно можна позначити як інститут 
“культурного посередництва”.

Духовно сприйнятливі, готові не тільки вловлювати, а й продукувати ментальну 
інформацію, люди подібного психологічного типу цілком природно консолідувалися 
в основному в інтелігентському середовищі. Дотримуючись термінології Л. Гумі-
льова, можна сказати, що подібний культурний посередник за своєю внутрішньою 
природою вже мав бути “пасіонарним”, а значить, зануреним у громадське та полі-
тичне життя своєї країни. Гуманісти й просвітителі, політики й державні діячі, по-
дібні “пасіонарії”, поза всяким сумнівом, могли (усвідомлено або неусвідомлено) 
бути культурними посередниками, здатними в ході особливого двостороннього 
впливу пов’язувати культурні потоки Західної Європи з цивілізаційним простором 
Близького Сходу та Євразії. Активна життєва позиція досить часто приводила цю 
категорію людей до політичних партій, де вони поєднували декілька функцій за-
гальнокультурного й чисто політичного посередництва.

Тож посередник мав бути ініціативним, досвідченим, він мав цікавитися політи-
кою, бути інтелігентом та ерудитом. Наприкінці XIX ст. саме така категорія людей 
наводнила демократичні й соціалістичні партії Болгарії. Щодо Болгарії навіть збе-
реглося цікаве твердження, відповідно до якого в БРСДП (Болгарська робітнича 
соціал-демократична партія) (на ранніх етапах її існування) як в організації занадто 
інтелігентській, партійне керівництво мало не менше двох тижнів брати участь у 
роботі конкретних підприємств, щоб наблизитися до реального життя та проблем 
пролетарів, якими вони опікувалися.

Таким чином, багатоплановий аналіз феномену культурно-політичного “посе-
редництва” досить логічно підводить до розмови про його інтерпретації в соціал-
демократичному середовищі. Якщо взяти за аксіому більш традиціоналістський 
характер болгарського ортодоксального марксизму1 й водночас доволі усвідомлену 
відмову від традиціоналізму в “общедельському”2 середовищі3, стає зрозуміло, що 
найбільш яскраво вираженими культурними посередниками в соціал-демократич-
них партіях мали бути саме центристи. Власне, термін “примиренство”, що часто 
використовувався в соціалістичних колах (у Болгарії – центристом К. Раковським4 
та ідеологом тісносоціалістичного руху Д. Благоєвим; у Росії – центристом 
Л. Д. Троцьким та лідером більшовицького крила РСДРП5 В. І. Леніним і т. д.), до-
сить точно вказував на багатошаровість ідейно-політичних завдань лівого центриз-
му. Широкі етнокультурні паралелі Г. Гачева дають змогу визначити внутрішній 
зміст механізму “посередництва” як варіант особливої (культурної) накопичуваль-
ної системи в духовному досвіді Болгарії. “Обычно неравенство, – підкреслював 
Г. Гачев, – количественное (образованности, учености, культуры) так гипнотизи-
ровало, что немногие болгары и нечасто превращались из поглотителей в творцов 
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мировой культуры” [Гачев 1988, 96]. Якщо застосувати цю тезу до аналізу болгар-
ської політичної культури кінця XIX – початку XX ст., дістанемо доволі зримий 
внутрішній фундамент феномену “посередництва”, чиї гуманістичні функції пе-
редбачали перенесення традиціоналістських елементів світогляду, що відклалися 
на особистісному рівні, до скарбнички західноєвропейського (а значить, і світово-
го) марксизму.

Тож у болгарському соціал-демократичному русі слід чітко виділяти три тісно 
пов’язані між собою, але аж ніяк не ідентичні ідейно-політичні категорії. По-перше, 
це сутність політичної платформи такої великої структурної складової болгарського 
марксизму, як соціалістичний центризм6, по-друге, це принципи “примиренства”, 
по-третє, це стратегія культурно-політичного “посередництва”. У першому випадку 
категорія “соціалістичний (лівий) центризм” відповідає одній із трьох складових 
соціал-демократичного руху в Болгарії. Рух базувався на помірно радикальній плат-
формі (відмова як від радикалізму БРСДП (т. с.), так і від “общедельської” концеп-
ції, що виступала в ролі ідеології БРСДП (о)). У загальних (тобто поверхових) 
рисах лівоцентристська платформа включала в себе завдання партійного будівни-
цтва, розробку тактичних принципів політичної боротьби й особливу специфіку 
профспілкової діяльності (практика “незалежних” профспілок).

Наступна зі згаданих вище категорій – це програмні принципи “примиренства”. 
“Примиренство” являло собою автономну частину центристської концепції БСДС 
“Пролетарій”, пізніше БРСДП (о), й передбачало впровадження організаційних 
принципів Міжнародного соціалістичного бюро (МСБ) Другого Інтернаціоналу в 
питанні про об’єднання розрізнених соціалістичних сил країни.

Нарешті, третьою принциповою для цього дослідження категорією є феномен 
культурно-політичного “посереднитва”, який слід розглядати як ідеологію лівоцен-
тристської фракції БРСДП (о) й базову платформу для стратегії “примиренства”, 
принципову для існування соціалістичного центризму в цілому. Ідея культурно-
політичного посередництва, що виникла в умовах мультикультурного простору 
Балкан, стала точкою відліку для розвитку лівоцентристської ідеології в Болгарії. 
Амбівалентна свідомість болгарських марксистів7, їхній пошук внутрішньої єд-
ності, що відбувався не стільки на свідомому, скільки на підсвідомому, фактично 
генетичному, рівні, – все це вказувало на те, що саме прагнення до реалізації “посе-
редницької” функції привело майбутніх центристів-соціалістів до поєднання мети 
та дії на межі XIX–XX ст. Такими були політичні переконання відомого болгарсько-
го (балканського) соціаліста К. Раковського, болгарських лівих центристів Г. Бака-
лова8, П. Делірадева9, М. Сакарова10, К. Тіневої11 та багатьох інших їхніх друзів і 
однодумців. Здобуття освіти за кордоном, цікавість до найпередовішої на той час 
ідеології марксизму (у сприйнятті балканської інтелігенції подібна доктрина вже 
фактично була модернізаторською), кипіння політичного життя (що відзначалося 
своєю новизною, молодістю, вірою у світле й прекрасне майбутнє)12 – все це злива-
лося у свідомості цих молодих людей з культурою й традиціями своєї країни, з ве-
личчю й гідністю православної Візантії, з турецькими мінаретами та муедзинами 
на вулицях Софії, з героїчним минулим так і не підкорених предків. Такий бажаний 
для збереження традиціоналістської ідеології героїчний міф діставав у їхніх роди-
нах пряме підтвердження в захопленні політичним минулим дідів і прадідів13, що 
століттями боролися за незалежність своєї батьківщини. До їхнього числа входили 
герої національного відродження, четники й мученики, поети та мислителі, серед 
яких одне з центральних місць (поряд із Христо Ботевим, Любеном Каравеловим, 
Василом Левським) займало ім’я Георгія Савви Раковського, на честь якого взяв 
своє ім’я й гордо проніс його через усе життя болгарський соціал-демократ, лівий 
центрист Кристю Раковський.

Таким чином, у Болгарії, як і в цілому на Балканах, була сформована й послідов-
но розвивалася особлива стійка необхідність у генетичних носіях традиціоналізму, 
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причетних водночас до модернізаторських процесів, активізованих ліберальною 
моделлю й більш інтенсивним економічним розвитком країн Західної Європи. У 
цьому разі мова йде про зазначений сегмент політичного посередництва, культурно-
політичних “посередників” соціалістів, здатних саме в цьому форматі експортувати 
західну культуру до цивілізаційно неоднорідних областей Балканського регіону. Та-
ким чином, можна стверджувати, що формування соціалістичного центризму було 
продиктовано цивілізаційною специфікою балканського регіону. У цьому зв’язку, 
як видається, було б доречно звернутися до теоретичних висновків Лева Гумільова, 
який стверджував, що фізичним відображенням близьких (умовно їх можна позна-
чити як “серединні”) соціокультурних стосунків у лімітрофних зонах Південно-
Східної Європи є формування єдиного слов’яно-тюрського суперетносу (в цьому 
разі цю тезу можна розглядати як етнічний аналог партійного будівництва, у межах 
якого була сформована пластична політична група соціалістів, що помірно модерні-
зували політичну реальність). Фактично це був процес, який на практиці дістав ві-
дображення в діяльності помірно лівих політичних партій та рухів, що на початку 
ХХ ст. були більш-менш характерні для динаміки всіх соціал-демократичних рухів 
у країнах Східної Європи. При цьому вони, безумовно, залишалися візитівкою саме 
лівоцентристської фракції Болгарської робітничої соціал-демократичної партії кін-
ця XIX – початку ХХ ст.

1 Болгарська робітнича соціал-демократична партія (тісних соціалістів) (БРСДП (т. с.)).
2 “Общедельство” – специфічний болгарський термін, який широко зустрічався в соціал-

демократичній періодиці кін. XIX – поч. ХХ ст.
3 Болгарська робітнича соціал-демократична партія (широких соціалістів) (БРСДП 

(ш. с.)), після об’єднання з центристським соціал-демократичним союзом “Пролетарій” – 
Болгарська робітнича соціал-демократична партія (об’єднана) (БРСДП (о)).

4 Кристю Раковський, в українській інтерпретації Християн Георгійович Раковський, 
болгарський соціал-демократ, видатний діяч міжнародного соціал-демократичного руху, го-
лова Раднаркому України в 1919–1923 рр.

5 Російська робітнича соціал-демократична партія (РСДРП).
6 В організаційному форматі це Болгарський соціал-демократичний союз “Пролетарій” 

(БСДС “Пролетарій”), пізніше “лівиця” Болгарської робітничої соціал-демократичної партії 
(об’єднаної).

7 Докладніше про це див.: [Литаврин 2002].
8 Георгі Бакалов – член БРСДП (о), активний діяч лівоцентристської опозиції, відомий 

болгарський публіцист, пізніше проживав в СРСР, з 1932 р. член-кореспондент АН СРСР.
9 Павел Делірадев – болгарський учений, громадський діяч, активний член лівоцен-

тристської опозиції БРСДП (о), брав участь у роботі лівого крила Внутрішньої македоно-
одринської революційної організації (ВМОРО).

10 Микола Сакаров – болгарський соціал-демократ, активний член лівоцентристської 
опозиції, представник групи “прогресистів”, пізніше член БРСДП (о), відомий лівоцен-
тристський профспілковий діяч. Чоловік Койки Тіневої.

11 Койка Тінева – активний учасник лівоцентристської опозиції, член групи “прогресис-
тів”, пізніше член БРСДП (о), племінниця К. Раковського та дружина М. Сакарова.

12 Докладніше див.: [Заграничные агентурные сведения…; О преступных революцион-
ных кружках…; О революционных кружках…] та ін.

13 Подібний національно-героїчний міф підживлювали навіть бабусі, як це було в родині 
К. Раковського, далекою родичкою якого була Нанка Терпанська.
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Балкани на перехресті облич та культур:
центризм у політичній палітрі болгарського соціалізму

(кін. XIX – поч. хх ст.)
М. В. Тортіка

Звертаючись до питання про феномен центризму в соціал-демократичному русі Балкан і 
безпосередньо в Болгарії, слід особливо відзначити специфіку того унікального цивіліза-
ційного простору, у якому зміг сформуватися і надалі дістати самостійний розвиток цей 
один з найбільш цікавих і завершених напрямків східноєвропейського соціалізму. Власне, в 
історико-культурному просторі Балкан (безпосередньо в Болгарії) наприкінці XIX – на по-
чатку ХХ ст. ясно виявляється особлива, стійко виражена потреба у формуванні пасіонарно 
розвиненого елементу, здатного одночасно бути як носієм принципів традиціоналізму, так і 
рис західної модернізації. Все це обумовлено щораз вищою інтенсифікацією виробництва, 
а так само привабливістю західної суспільно-політичної моделі. Відразу ж слід підкреслити 
загальний характер подібного соціокультурного і суспільно-політичного розвитку лімітроф-
них зон східноєвропейської субкультури. Так, наприклад, аналогічні процеси, поза всяким 
сумнівом, можна спостерігати і в охопленій Молодотурецькою революцією Османській ім-
перії (вкрай гостро подібні тенденції виявилися в європейських вілаєтах імперії, зокрема 
активно сприяючи розвитку національного руху в Македонії). Крім того, ці ж процеси ясно 
можна бачити і в специфіці взаємодії російських економічних та політичних еліт, зорієнто-
ваних на загальну лібералізацію політичного простору цієї, як здавалося, стало традиціона-
лістської імперії.

Отже, у контексті вивчення історії балканського соціалізму зазначені вияви політичної 
пасіонарності були позначені як особлива історіософська та історико-політологічна кате-
горія – “культурно-політичне посередництво”. Представники такої ідеології в Болгарії, 
віддзеркалюючи платформу “посередництва”, не тільки імпортували західну політичну 
культуру в неоднорідні за етнополітичним і культурним складом регіони Балкан, а й екс-
портували елементи балканського традиціоналізму, роблячи його невід’ємною частиною 
міжнародного сприйняття Балканського Інтернаціоналу.

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що специфіка балканського соціалістичного 
центризму була продиктована цивілізаційною самобутністю цього регіону. На практиці це 
вилилося в потрійне сприйняття балканського (болгарського) соціалістичного центризму. 
На адміністративно-організаційному рівні це формування лівоцентристського союзу (БСДС 
“Пролетарій”). На ідеологічному рівні це визнана Міжнародним соціалістичним бюро 
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Другого Інтернаціоналу практика політичного “примиренства”. На ідейно-цивілізаційному 
рівні це принципи “культурно-політичного посередництва”, які слід розглядати як частину 
соціокультурної платформи Балкан кін. XIX – поч. XX ст.

ключові слова: Балкани, Болгарія, Другий конгрес Комуністичного Інтернаціоналу, мо-
дернізація, соціал-демократія, традиціоналізм, центризм

Балканы на перекрестье лиц и культур:
центризм в политической палитре болгарского социализма

(кон. XIX – нач. хх ст.)
М. В. Тортика

Обращаясь к вопросу о феномене центризма в социал-демократическом движении Бал-
кан и непосредственно в Болгарии, следует особо отметить специфику того уникального 
цивилизационного пространства, в котором смогло сформироваться и в дальнейшем полу-
чить самостоятельное развитие это одно из наиболее интересных и завершенных направле-
ний восточноевропейского социализма. Собственно, в историко-культурном пространстве 
Балкан (непосредственно в Болгарии) в конце XIX – начале ХХ ст. явственно обнаружи-
вается особая, устойчиво выраженная потребность в формировании пассионарно развитого 
элемента, способного одновременно быть как носителем принципов традиционализма, так 
и черт западной модернизации, обусловленной все более нараставшей интенсификацией 
производства, а также привлекательностью западной общественно-политической модели. 
Сразу же следует подчеркнуть всеобщий характер подобного социокультурного и обще-
ственно-политического развития лимитрофных зон восточноевропейской субкультуры. Так, 
например, аналогичные процессы, вне всякого сомнения, можно наблюдать в охваченной 
Младотурецкой революцией Османской империи (крайне остро подобные тенденции проя-
вились в европейских вилайетах империи, в частности активно способствуя развитию на-
ционального движения в Македонии). Кроме того, эти же процессы ясно просматриваются 
в специфике взаимодействия российских экономических и политических элит, сориентиро-
ванных на общую либерализацию политического пространства этой внешне устойчиво тра-
диционалистской империи.

Итак, в контексте изучения истории балканского социализма указанные проявления по-
литической пассионарности были обозначены как особая историософская и историко-
политологическая категория – “культурно-политическое посредничество”. Представители 
подобной идеологии в Болгарии, отражая платформу “посредничества”, не только импор-
тировали западную политическую культуру в неоднородные по этнополитическому и 
культурному составу регионы Балкан, но и экспортировали элементы балканского тради-
ционализма, делая его неотъемлемой частью международного восприятия Балканского Ин-
тернационала.

Таким образом, можно смело утверждать, что специфика балканского социалистическо-
го центризма была продиктована цивилизационной самобытностью рассматриваемого ре-
гиона. На практике это вылилось в тройственное восприятие балканского (болгарского) 
социалистического центризма. На административно-организационном уровне это форми-
рование левоцентристского союза (БСДС “Пролетарий”). На идеологическом уровне это 
признанная Международным социалистическим бюро Второго Интернационала практика 
политического “примиренчества”. На идейно-цивилизационном уровне – это принципы 
“культурно-политического посредничества”, которые следует рассматривать как часть со-
циокультурной платформы Балкан кон. XIX – нач. XX ст.

ключевые слова: Балканы, Болгария, Второй конгресс Коммунистического Интерна-
ционала, модернизация, социал-демократия, традиционализм, центризм
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In this paper the geopolitical crisis in the Middle East is being viewed as a critical component 
of the more general deep crisis which has engulfed the region. U.S. military intervention in Iraq 
and the subsequent occupation of this country (2013–2011) as well as the Arab spring of 2010–
2011 provided an impetus for the crisis by launching painful and mostly destructive transforma-
tion processes in the region. The article deals with characteristics of the regional conflicts of “new 
generation” in the Middle East. The Syrian civil war occupies now, in all respects, a central place 
in the structure of regional conflicts overshadowing the Palestinian – Israeli conflict. Considerable 
attention was given to the analysis of significant shifts in the geopolitical balance of power in the 
Middle East among global actors as well as regional actors. Particular mention should be made of 
an enhanced role played by the regional powers and armed non – state actors in the geopolitical 
processes in the region. It is also worth noting that the regional actors become more and more ac-
tive in exploiting the might of global actors to their advantage. As a result, the global actors be-
come more vulnerable to the influence of their regional partners. The Middle East has turned into 
an arena of fierce rivalry among leading global and regional players for power and spheres of in-
fluence. The center of gravity of this rivalry has mostly shifted to the plane of local conflicts. One 
of the most alarming trends in the policies of global and regional actors is the common practice of 
violating generally recognized norms of international behavior. This is manifested, in particular, 
in their unprecedented interference in the local conflicts, often with the use of military power. At 
present, four competitive dyads – U.S. – Russia, U.S. – Iran, Israel – Iran, and Saudi Arabia – 
Iran – seem especially critical to shaping a new regional security balance. Against the background 
of a global crisis in the U.S. – Russian relations, the space for constructive interaction between the 
United States and Russia in the Middle East has drastically shrunk while their rivalry is becoming 
increasingly fierce. In recent years, the Sunni – Shia standoff, embodied in the confrontation be-
tween the Shia Iran and the Sunni Saudi Arabia, has been a determining factor of geopolitics in the 
Middle East. Many leading actors, including the U.S. and Russia, have been sucked into the vortex 
of this confrontation which makes it the most dangerous destabilizing factor in the region. Today, 
we can watch the collapse of the old regional order being replaced by anarchy and anti – order.

Keywords: armed non – state actors, balance of power in the region, conflict in Syria, con-
frontation between Iran and Saudi Arabia, geopolitical crisis, global actors, Middle East, regional 
actors, regional conflicts, Sunni – Shia controversy, U.S. – Russian rivalry

сучасна криза на близькому сході:
геоПолітичний асПект

В. І. Нагайчук
Близький Схід (БС)1 посідає особливе місце серед регіонів світу з огляду на його 

роль у сучасній системі міжнародних відносин та безпеки. Вже багато років він 
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упевнено утримує сумне лідерство як найбільш конфліктогенний регіон. Проте сьо-
годні є усі підстави говорити про те, що БС, на додаток до цього, проходить етап 
глибокої, системної та багатовимірної кризи, яка, зокрема, виявляється в геополітич-
ній, суспільно-політичній, соціально-економічній, гуманітарній та інших сферах. З 
огляду на задану тематику нашої статті ми зосередимося на деяких геополітичних 
аспектах цієї кризи.

На наш погляд, головними подіями, які зумовили сучасний кризовий стан БС, 
стали воєнна інтервенція США до Іраку та подальша окупація цієї країни (2003–
2011 рр.), а також “арабська весна” на Близькому Сході 2010–2011 рр. Вторгнення 
американських військ до Іраку призвело до повалення диктаторського, але водно-
час світського сунітського режиму Саддама Хусейна, який на той час відігравав 
роль головної противаги шиїтському теократичному режиму Ірану. У результаті Те-
герану вдалося істотно посилити свої позиції на Близькому Сході, змінивши баланс 
сил у регіоні на свою користь.

Що стосується “арабської весни”, то під цією назвою до новітньої історії араб-
ського світу увійшла потужна хвиля народних повстань і протестних акцій, що на-
прикінці 2010 – на початку 2011 рр. прокотилась більшістю арабських країн і мала 
ефект політичного цунамі. Учасники протестних рухів виступали проти антинарод-
ної політики своїх урядів, вимагаючи соціальної справедливості, поважання прав і 
свобод людини, здійснення необхідних політичних і соціально-економічних ре-
форм. На той час було очевидно, що керівні режими багатьох арабських держав ба-
гато в чому вичерпали потенційні можливості з подальшого соціально-економічного 
розвитку своїх країн, втратили здатність до еволюційних змін, у результаті чого ви-
никли політичний застій та інші кризові явища. За великим рахунком, “арабська 
весна” була реакцією арабських соціумів на виклики глобалізації, свого роду спро-
бою змінити вектор суспільного розвитку низки держав Близького Сходу, подолати 
відставання від розвинених і значної кількості країн, що розвиваються.

Революційні події в арабському світі привели до падіння авторитарних панівних 
режимів у Тунісі, Єгипті, Лівії та Ємені, але, по суті, не позначились на політичних 
системах цих держав. Водночас “арабська весна” дала поштовх трансформаційним 
процесам у регіоні, здебільшого вельми болісним і руйнівним, зокрема геополітич-
ного характеру.

сучасна геополітична криза на близькому сході знаходить свій вияв на-
самперед у наявності тут цілої низки відносно нових збройних регіональних 
конфліктів, зокрема в іраку, сирії, лівії та Ємені. Ці конфлікти не лише призве-
ли до суттєвої дестабілізації обстановки в зазначених країнах, а й украй негативно 
позначаються на ситуації в сусідніх державах. Нові конфлікти мають низку харак-
терних особливостей, що відрізняють їх від “старих” конфліктів. По-перше, їх мож-
на класифікувати як “гібридні конфлікти”, що поєднують у собі ознаки міждержав-
ного зіткнення за участю регулярних збройних сил, громадянської війни та так 
званої війни “за дорученням”. По-друге, часто в таких конфліктах особливу роль ві-
діграє зовнішнє воєнне втручання. По-третє, такі конфлікти є, як правило, асиме-
тричними, оскільки залучені до них сторони володіють різними потенціалами та 
можливостями: державам протистоять окремі рухи та групи, які застосовують влас-
ні методи завдавання втрат, включаючи тероризм [Наумкин 2016, 29–30]. Саме гі-
бридність та асиметричність сучасних конфліктів у регіоні БС укупі з неконтрольо-
ваністю кордонів зумовлюють їхню певну відкритість, що, у свою чергу, значно 
утруднює їхнє політичне урегулювання.

Безперечно, центральне місце у структурі регіональних конфліктів “нового по-
коління” на Близькому Сході посідає громадянська війна в Сирії, причому практич-
но за усіма основними параметрами – інтенсивністю бойових дій і жорстокістю 
протистояння, масштабами людських втрат і руйнувань, кількістю залучених до 
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цього конфлікту локальних, регіональних і глобальних акторів. Конфлікт у Сирії 
справляє відчутний дестабілізаційний вплив на ситуацію в регіоні БС і становить 
серйозну загрозу для міжнародної безпеки. Слід відзначити, що значні і тривалі зу-
силля міжнародного співтовариства покласти край кровопролиттю в Сирії регулярно 
зазнають невдач. Очевидно, що сирійський конфлікт демонструє високу резистент-
ність до політико-дипломатичного урегулювання.

За різними оцінками, у полум’ї цієї війни загинули від 400 тис. до понад 500 тис. 
осіб. Понад 13 млн. сирійців позбавлені засобів до існування [Syria Emergency 
2019]. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 
половину населення Сирії були змушені залишити свої домівки, зокрема близько 
5,7 млн. осіб, які втекли з країни і стали біженцями, та 6,6 млн. осіб, які стали 
внутрішньо переміщеними особами. Переважна більшість сирійських біженців 
знайшли притулок у сусідніх країнах – Туреччині (3,6 млн.), Лівані (950 тис.) та 
Йорданії (671 тис.) [Situation Syria Regional… 2019]. Перебування такої кількості 
біженців на території цих держав, особливо Лівану та Йорданії, створює для них 
серйозні проблеми у сфері безпеки і лягає важким тягарем на їхню економіку.

Не менш трагічні наслідки для місцевого цивільного населення має громадян-
ська війна в Ємені, що триває з весни 2015 р. За даними міжнародних організацій, 
близько 14 млн. жителів цієї найбіднішої країни арабського світу страждають від 
хронічного недоїдання і перебувають на межі голодної смерті. Лише протягом од-
ного 2017 р. від голоду в Ємені померли 50 тис. дітей [Half the population of Ye-
men… 2018]. Одним з головних факторів, що зумовили такий критичний стан ре-
чей, стала блокада влітку 2018 р. Ходейди – найбільшого єменського порту на узбе-
режжі Червоного моря. Блокаду було здійснено військами міжарабської коаліції під 
проводом Саудівської Аравії, які беруть участь у цій війні на боці уряду Ємену.

Гуманітарну ситуацію в цій країні ще більше ускладнює масштабний спалах 
холери, який було спричинено масовим варварським руйнуванням у ході бойових 
дій систем водозабезпечення і каналізації, а також закладів охорони здоров’я. У 
результаті 14,5 млн. жителів країни позбавлені доступу до питної води і каналіза-
ції. У період з квітня 2017 р. по липень 2018 р. в країні зафіксовано понад 1,1 млн. 
випадків захворювання холерою, зокрема понад 2300 летальних випадків [Outbreak 
update … 2018].

За оцінками представників ООН, нинішня гуманітарна криза в Сирії є найбіль-
шою в історії людства “антропогенною катастрофою” з часів Другої світової війни 
[Syria worst… 2017]. Щодо ситуації в Ємені, то деякі експерти вважають голод у цій 
країні наймасштабнішим з часів голоду в Північній Кореї у 1994–1998 рр., тоді як 
інші навіть порівнюють його з Голодомором 1932–1933 рр. в Україні [Tarar 2017].

На тлі масштабного збройного конфлікту в Сирії арабо-ізраїльський конфлікт, 
зокрема палестино-ізраїльський конфлікт як його важлива складова, тимча-
сово втратив свою центральну роль у контексті регіональної безпеки на близь-
кому сході і фактично відійшов на другий план. Слід зазначити, що в останні 
роки палестино-ізраїльський трек перебуває у стані стагнації, адже востаннє мирні 
переговори між сторонами конфлікту з ключових проблем політичного урегулю-
вання проводилися ще у 2014 р. Між тим уряд Ізраїлю продовжує здійснювати ак-
тивну поселенську діяльність на Західному березі річки Йордан та в Східному 
Єрусалимі. Зберігається постійна напруга на кордоні між Ізраїлем і Сектором Гази, 
де регулярно виникають збройні сутички між палестинськими бойовиками та під-
розділами ізраїльської армії.

Ще більше ускладнило ситуацію рішення президента США Д. Трампа, оприлюд-
нене ним у грудні 2017 р., про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та переведен-
ня американського посольства в цій країні з Тель-Авіва до Єрусалима (Посольство 
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США в Єрусалимі було урочисто відкрито 14 травня 2018 р. – цю подію приуроче-
но до 70-ї річниці заснування Держави Ізраїль). Цілком очевидно, що рішення аме-
риканського президента мало деструктивні наслідки для ізраїльсько-палестинського 
мирного процесу, оскільки Єрусалим має сакральне значення для обох сторін кон-
флікту і незмінно був центральним питанням на порядку денному двосторонніх 
мирних переговорів. Декларація Д. Трампа поставила також під питання посеред-
ницьку роль США в палестино-ізраїльському урегулюванні. З цього приводу прези-
дент Палестинської національної адміністрації (ПНА) М. Аббас заявив, що “віднині 
палестинці не погодяться на будь-яку американську роль у близькосхідному мирно-
му процесі” і що Вашингтон більше не може бути прийнятним як “чесний брокер” 
[McKernan 2017].

Як і слід було очікувати, недалекоглядне рішення президента Д. Трампа про ви-
знання Єрусалима столицею Ізраїлю викликало вкрай негативну реакцію як на 
Близькому Сході, так і далеко за його межами. З різким засудженням зміни позиції 
США в питанні Єрусалима виступили Ліга арабських держав (ЛАД) та Організація 
ісламського співробітництва (ОІС). Європейські союзники США рішуче відмежува-
лись від декларації Д. Трампа. Верховний представник Європейського Союзу (ЄС) 
у закордонних справах та з бепекової політики Ф. Могеріні наголосила на незмін-
ності позиції ЄС, яка полягає в тому, що Єрусалим має бути майбутньою столицею 
двох держав – ізраїльської та палестинської – і що дипломатичні представництва не 
повинні переводитися до Єрусалима доти, доки не визначено остаточний статус 
міста [Statement… 2017]. Показовим було і голосування резолюції A/RES/ES-10/19 
з питання Єрусалима, яку було прийнято 21 грудня 2017 р. на 10-й надзвичайній се-
сії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН, – 128 голосів “за”, 9 “проти” і 35 утримались 
[Voting record… 2017]. Незважаючи на те що ця резолюція була, по суті, досить 
жорсткою відповіддю на визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Із-
раїлю, 22 держави-члени НАТО підтримали її, 7 утримались і жодна не проголосу-
вала проти [Voting record… 2017]. У цьому документі ГА ООН, висловивши “глибо-
кий жаль із приводу недавніх рішень, що стосуються статусу Єрусалима”, ще раз 
підтвердила, що “будь-які заходи та дії, спрямовані на зміну характеру, статусу або 
демографічного складу Священного міста Єрусалима, не мають юридичної сили, є 
недійсними і мають бути скасовані згідно з відповідними резолюціями Ради Безпе-
ки ООН…” [Resolution… 2017].

Слід відзначити, що “ініціатива” Д. Трампа викликала обурення з боку палес-
тинців на Західному березі Йордану та в Секторі Гази, де протягом кількох тижнів 
відбувалися акції протесту, масові заворушення та збройні сутички палестинців з 
ізраїльтянами. Численні демонстрації протесту пройшли в багатьох арабських, азій-
ських та європейських країнах, а також у США та Австралії.

Таким чином, завдяки непродуманим крокам Вашингтона “сплячий” палестино-
ізраїльський конфлікт немовби “прокинувся” і зробив свій “вагомий внесок” у по-
дальшу дестабілізацію геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Одним з важливих виявів глибокої кризи на Близькому Сході стали суттєві зру-
шення в геополітичному балансі сил у регіоні, які були спричинені трансформа-
ційними процесами. Якщо говорити про регіональних акторів, то Єгипет, Сирія 
та Ірак, обезкровлені бурхливими подіями останніх років (“арабська весна” в Єгип-
ті та Сирії, громадянська війна в Сирії, американське вторгнення в Ірак та подаль-
ший збройний конфлікт у цій країні), втратили на сучасному етапі свій статус 
традиційних регіональних лідерів, поступившись місцем на геополітичній авансце-
ні БС іншим регіональним гравцям. Останні, користуючись появою в регіоні низки 
слабких держав та численних збройних конфліктів і вогнищ напруженості, ведуть 
безкомпромісну і жорстку боротьбу за перерозподіл сфер впливу на Близькому Схо-
ді у своїх інтересах.
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нових провідних регіональних акторів можна умовно розділити на дві групи. 
До першої слід віднести так звані “регіональні наддержави” – Королівство Саудів-
ську Аравію (КСА), Іран і Туреччину, а також Ізраїль, який має статус однієї з двох 
(поряд з Туреччиною) найпотужніших у військовому плані держав БС і починає 
останнім часом брати активну участь у регіональних протистояннях на Близькому 
Сході. Представники цієї групи прагнуть активно впливати на ситуацію в регіоні, 
мають власний порядок денний, готові рішуче діяти, а стримувальними факторами 
для них є лише внутрішні виклики і різке загострення відносин одного з одним.

До другої групи регіональних гравців можна віднести менш активних, але втім 
впливових учасників регіональних відносин – Єгипет, Йорданію, Катар та Об’єд-
нані Арабські Емірати (ОАЕ). Від їхньої позиції і дій залежать, хоч і різною мірою, 
перспективи стабілізації та співвідношення сил в охоплених конфліктами араб-
ських країнах, передусім сусідніх.

У цьому зв’язку слід зазначити, що характерною особливістю поведінки регіо-
нальних акторів в останні роки є їхня активна залученість, а інколи й пряме втру-
чання в перебіг нових збройних конфліктів на Близькому Сході з метою вирішення 
власних завдань. Регіональні гравці не залишили поза своєю увагою жодний сучас-
ний конфлікт у регіоні і часто опиняються “по різні боки барикад”. Так, під час ба-
гаторічної війни в Іраку 2004–2013 рр. Іран незмінно підтримував уряд цієї країни, 
а також шиїтські парамілітарні угруповання, зокрема радикальні. Саудівська Аравія 
і Катар, зі свого боку, надавали допомогу сунітським повстанцям. У ході громадян-
ської війни в Лівії 2011 р. Катар, ОАЕ, Єгипет та Йорданія надавали військову до-
помогу опозиційним силам, тоді як Сирiя та Алжир підтримували уряд М. Каддафі. 
Впродовж другої громадянської війни в Лівії, що триває з 2014 р. дотепер, Єгипет, 
ОАЕ та Саудівська Аравія надають політичну та військову допомогу силам, асоці-
йованим з лівійською палатою представників, що базується в Тоброку, тоді як Ту-
реччина і Катар виступають на боці їхнього противника – сил, лояльних лівійському 
Уряду національної згоди, який засідає в Тріполі.

Першочергова увага приділяється регіональними акторами громадянській війні, 
що триває в Сирії, адже ставки тут були і залишаються дуже високими. На боці 
режиму Б. Асада послідовно виступають Ірак та Іран, причому останній надає Да-
маску всебічну допомогу: політичну, фінансову, логістичну, військову. Починаючи з 
2012 р., військовослужбовці Збройних сил Ірану та Корпусу вартових ісламської 
революції (КВІР) систематично брали участь у бойових діях на території Сирії і 
суттєво допомогли проурядовій сирійській армії добитися перелому в перебігу війни 
на свою користь у першій половині 2016 р. [Iranian involvement… 2019]. Опонента-
ми Ірану та Іраку в сирійському конфлікті виступають Туреччина, КСА, Катар та 
Йорданія, які з самого початку стали на бік опозиційних сил у цій країні. Між цими 
гравцями склався своєрідний “розподіл праці” в наданні різнобічної допомоги си-
рійським повстанцям. Так, Саудівська Аравія і Катар концентрували свої зусилля 
на наданні місцевій збройній опозиції фінансової та військової підтримки. Протя-
гом 2012–2013 рр. найбільшим фінансовим донором сирійської опозиції та поста-
чальником зброї до Сирії був Катар (його витрати на ці цілі оцінюються експертами 
в суму 3 млрд. доларів США) [Khalaf, Smith 2013]. У період з літа 2013 р. по сер-
пень 2017 р. роль провідного імпортера озброєнь до Сирії виконувала Саудівська 
Аравія. Катар, не обмежуючись поставками озброєнь до Сирії, за допомогою США 
заснував на своїй території спеціальну тренувальну базу, на якій щорічно проходи-
ли бойову підготовку до 1200 сирійських повстанців [Bakr 2014]. Що стосується 
Йорданії, то в період з кінця 2013 р. по осінь 2015 р. вона надавала відчутну вій-
ськову підтримку збройним загонам сирійської опозиції на Південному фронті, 
що прилягав до кордону королівства. Силами йорданської розвідки в Аммані було 
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створено Центр воєнних операцій, який було укомплектовано офіцерами з 14 країн, 
зокрема США, європейських держав та арабських монархій Перської затоки. Він 
координував переправлення спеціальним транспортним коридором на територію 
Сирії вантажів, які надходили з деяких західних та арабських країн і включали 
озброєння, військову техніку і транспорті засоби. Крім того, згаданий центр коор-
динував наступальні дії повстанських угруповань на Південному фронті, надавав 
їм консультативну допомогу з питань тактики і забезпечував бойову підготовку їх-
ніх вояків [Sands, Maayeh 2013].

Серед усіх регіональних акторів, які виступають на боці сирійських опозиційних 
сил, найвищу активність демонструє Туреччина. З самого початку повстання в 
Сирії Анкара регулярно надавала притулок сирійським військовослужбовцям-
дезертирам. За активного сприяння турецької розвідки з числа цих перебіжчиків 
уже в липні 2011 р. було сформовано так звану “Вільну сирійську армію” (ВСА), 
яка протягом 2011–2012 рр. брала активну участь у бойових діях проти регулярної 
сирійської армії, але згодом де-факто розпалась і втратила своє значення як бойова 
одиниця. Починаючи з весни 2012 р., Туреччина силами своєї Національної роз-
відувальної організації (НРО) надавала військову допомогу іншим збройним по-
встанським угрупованням у Сирії через забезпечення бойового вишколу та постав-
ку озброєнь. Згідно з численними повідомленнями світових ЗМІ, реципієнтами 
військової допомоги Туреччини були також джихадистські збройні формування в 
Сирії, зокрема “Ахрар аль-Шам” і “Джабхат ан-Нусра”, за що Анкара піддавалась 
гострій критиці як на Заході, так і на БС [Sengupta 2015].

Анкара незмінно приділяла особливу увагу налагодженню і підтриманню тісних 
зв’язків із сирійською політичною опозицією, надаючи їй притулок і можливість 
проводити на території Туреччини свої зустрічі, переговори, конференції тощо. По-
казово, що Національна коаліція сирійських революційних та опозиційних сил 
(НКСРОС, скорочена назва – Сирійська національна коаліція), яку було створено в 
листопаді 2012 р. в Досі (Катар) з метою повалення режиму Б. Асада і яку низка за-
хідних та арабських держав “визнали єдиним законним представником сирійського 
народу”, має свою штаб-квартиру в Стамбулі [Fact Sheet 2018]. Крім того, Тимчасо-
вий уряд Сирії, який було сформовано представниками сирійської опозиції в берез-
ні 2013 р. на противагу чинному уряду президента Б. Асада, базується в місті Азазі 
на півночі Сирії – на території, що контролюється зараз Туреччиною [Syrian Interim 
Government 2019]. До цього слід додати, що Туреччина є активним учасником си-
рійського мирного процесу практично з моменту його започаткування.

Водночас Анкара у своїх підходах до сирійської кризи не обмежується застосу-
ванням інструментів “м’якої сили” та інколи, дбаючи про власні інтереси в цій краї-
ні, вдається до “жорсткої сили”. Так, у період із серпня 2016 р. по березень 2018 р. 
турецька армія спільно з протурецькими сирійськими повстанськими формування-
ми провела на півночі Сирії дві воєнні операції – “Щит Євфрату” та “Маслинова 
гілка”. Метою цих операцій було “звільнення” низки районів, які перебували під 
контролем “Ісламської держави” (ІД, араб. ДАІШ), а також Сирійських демокра-
тичних сил (СДС) – альянсу сил збройної опозиції Сирії, що включає курдські заго-
ни народної самооборони, різні арабські опозиційні групи, а також ассирійські, 
туркменські та вірменські загони. З огляду на те що ядро СДС становлять етнічні 
сирійські курди, Анкара вважає цю коаліцію терористичною організацією.

У результаті успішного проведення вищезгаданих операцій Туреччина захопила 
значну територію загальною площею понад 4000 кв. км на півночі сирійської про-
вінції Алеппо. Анкара проголосила цей район, що прилягає до турецько-сирійського 
кордону, “зоною безпеки”, і, попри її неодноразові заяви про те, що вона не має на-
мірів анексувати його, усе вказує на те, що насправді Туреччина намагається пере-
творити його на квазідержаву під турецьким протекторатом [El-Deek 2018].
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Ще одним прикладом прямого воєнного втручання регіональних акторів у пере-
біг збройних конфліктів на Близькому Сході є вторгнення міжнародної коаліції під 
проводом Саудівської Аравії в Ємен. У цій країні влітку 2014 р. розпочалось масш-
табне збройне повстання хуситів – воєнізованого угруповання шиїтів-зейдитів, які, 
згідно з достовірними джерелами, отримують приховану військову та фінансову 
допомогу від Ірану. На початку 2015 р. протистояння між хуситами та урядовими 
військами і силами, вірними міжнародно визнаному президентові Ємену М. Хаді, 
переросло у стадію відкритої громадянської війни. Хусити, діючи спільно зі своїми 
союзниками – силами, лояльними колишньому президентові Ємену А. А. Салеху, 
досить швидко досягли відчутних успіхів у своїй воєнній кампанії. Після установ-
лення повного контролю над єменською столицею Саною хусити розвинули успіш-
ний наступ на південному напрямі і 19 березня вийшли до передмість Адена – клю-
чового міста в Південному Ємені, у якому на той час розташовувалась тимчасова 
резиденція президента М. Хаді. 25 березня повстанці захопили Аденський міжна-
родний аеропорт і розпочали облогу міста.

За цих умов президент М. Хаді звернувся до аравійських монархій із проханням 
увести до Ємену контингент спільних збройних сил країн Ради співробітництва 
арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). 26 березня 2015 р. король Саудівської 
Аравії Салман бен Абдель-Азіз віддав наказ розпочати воєнну кампанію проти ху-
ситів. До складу сформованої саудитами коаліції входять військові підрозділи ОАЕ, 
Катару (до 2017 р.), Кувейту, Бахрейну, Єгипту, Марокко, Йорданії, Судану. Біль-
шість учасників представлені підрозділами ВПС, а деякі надіслали до театру воєн-
них дій сухопутні частини і бойові кораблі. Головну ударну силу коаліції становлять 
контингенти Саудівської Аравії (100 літаків і 150 тис. солдатів) та ОАЕ (30 літаків і 
декілька тисяч солдатів) [Al-Haj 2015]. У ході воєнної кампанії в Ємені силами коа-
ліції ставка робиться на завдавання масованих авіаударів по позиціях хуситів, які 
підкріплюються наземними і морськими операціями. Військово-морські сили коа-
ліції концентрують свої зусилля на блокаді основних морських портів Ємену, через 
які хуситам надходили озброєння, військова техніка та паливо від їхніх зарубіжних 
спонсорів. Слід відзначити, що силам коаліції надається відчутна дипломатична та 
військово-технічна підтримка з боку США та Великобританії. Військово-технічна 
допомога, зокрема, передбачає збільшення і прискорення поставок озброєнь Сау-
дівській Аравії та деяким її арабським союзникам, передачу командуванню коаліції 
розвідувальної інформації, даних щодо указання цілей, а також надання логістичної 
та консультативної допомоги.

За час проведення воєнної кампанії силам коаліції вдалося досягти певних успі-
хів, але говорити про забезпечення вирішального перелому в перебігу війни гово-
рити поки що рано. Було виконано стратегічне завдання-мінімум – зупинити екс-
пансію хуситів. Звільнено Аден і значну частину Південного Ємену, а війська 
хуситів були відтиснуті на північ. Водночас очевидно, що збройний конфлікт на-
був затяжного характеру.

Повертаючись до теми змін у геополітичній конфігурації Близького Сходу, слід 
відзначити, що внаслідок “тектонічних зсувів” останніх років у регіоні сталися 
суттєві зрушення в балансі сил між глобальними гравцями. сШа втратили 
(і, здається, безповоротно) свій статус панівної держави на теренах близького 
сходу, яка користувалася практично необмеженим впливом у регіоні. На наш по-
гляд, це було спричинено як нездатністю Вашингтона адаптуватися до динамічних 
трансформаційних процесів на Близькому Сході, так і стратегічними прорахунками 
у близькосхідній політиці останніх трьох адміністрацій США. Що стосується 
Дж. Буша-молодшого, то в період його президентства фатальними помилками Ва-
шингтона були воєнне вторгнення в Ірак та подальша багаторічна окупація цієї 
країни, а також політика насадження демократії західного штибу в арабських країнах, 
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і зокрема шляхом повалення авторитарних режимів. Цими діями Сполучені Штати 
поклали початок руйнуванню підвалин старого порядку на Близькому Сході, але 
виявилися неспроможними установити новий. Відновленню репутації США як по-
тужного гравця на близькосхідному полі не сприяла й політика адміністрації 
Б. Обами, яка характеризувалась надмірною обережністю і невиразністю в підходах 
до найгостріших проблем регіону, зокрема відсутністю адекватної реакції на таке 
епохальне явище в сучасній історії регіону, як “арабська весна”. Хибною видається 
й обрана Вашингтоном у цей період політика дистанціювання щодо нових регіо-
нальних конфліктів, передусім конфлікту в Сирії.

Характерними рисами близькосхідної політики нинішньої адміністрації США є 
непередбачуваність, брак системності, нехтування зобов’язаннями попередніх 
американських урядів, недостатньо гнучке використання інструментів “м’якої” та 
“жорсткої” сили для досягнення своїх цілей у регіоні. Особливо виразно це вияв-
ляється на пріоритетних для Вашингтона напрямах.

Так, адміністрація Д. Трампа взяла курс на беззастережну підтримку політики 
Ізраїлю на шкоду своїй взаємодії з палестинською стороною, поставивши, як вже 
зазначалось, під сумнів свою здатність і надалі відігравати роль головного посеред-
ника в питанні ізраїльсько-палестинського мирного урегулювання.

Важливою складовою близькосхідної стратегії Вашингтона стала також його 
яскраво виражена антиіранська політика. Як відомо, з липня 2015 р. діє Спільний 
всеосяжний план дій (СВПД) – угода між Іраном та групою держав, відомою як 
5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається зі США, Великобританії, 
Франції, Росії, КНР – постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини. 
Підписантом угоди став також Європейський Союз (ЄС). У травні 2018 р. прези-
дент Д. Трамп, посилаючись на недосконалість СВПД та його нездатність запобігти 
оволодінню Іраном ядерною зброєю, заявив про вихід США з цієї угоди та анонсу-
вав відновлення американських санкцій щодо Тегерана [Remarks by President 
Trump… 2018]. Пізніше було оголошено про намір американського уряду вживати 
заходів щодо тих європейських компаній, які “вестимуть бізнес” з Іраном, пору-
шуючи санкції. Рішення Вашингтона викликало гостру критику як усередині США, 
так і з боку союзників США по НАТО і низки країн БС. Характерно, що решта 
держав-підписантів СВПД заявили про свій намір і надалі дотримуватися положень 
цієї угоди [Saab… 2018]. Між тим адміністрація Д. Трампа не обмежилась виходом 
з ядерної угоди з Тегераном і проводить щодо нього політику “жорсткого пресингу” 
на “близькосхідному полі”, що має на меті “стримування” і по можливості витіс-
нення Ірану на периферію регіональної геополітики. У рамках цієї політики Ва-
шингтон з літа 2018 р. докладає значних зусиль до створення антиіранського блоку 
за участю своїх арабських союзників. Зокрема, американською стороною активно 
просувається ідея формування так званого “Близькосхідного стратегічного альян-
су” (англ. MESA) за участю країн-членів РСАДПЗ (Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувей-
ту, Катару, Оману та Бахрейну), а також Єгипту та Йорданії. Основними цілями 
альянсу, який вже охрестили “арабським НАТО”, проголошуються підтримання ре-
гіональної безпеки та стабільності, боротьба з тероризмом та екстремізмом. Але, як 
випливає з численних заяв офіційних представників американського уряду, істин-
ною головною метою цього блоку має бути протидія “іранській агресії” [Secretary 
Pompeo’s Visit… 2019].

Щодо конфлікту в Сирії адміністрація Д. Трампа зайняла, як і її попередниця, 
позицію певної відстороненості, не використовуючи, на наш погляд, весь свій по-
тенціал впливу задля деескалації конфлікту та стабілізації ситуації в цій країні. Го-
ловна увага Вашингтона була зосереджена на координації дій міжнародної коаліції 
проти збройних формувань ДАІШ на території Сирії. У грудні 2018 р. президент 
Д. Трамп несподівано заявив про свій намір вивести з цієї країни американський 



В. І. Нагайчук

90                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

військовий контингент чисельністю 2000 осіб. Це рішення викликало неоднозначну 
реакцію як у політичному істеблішменті Вашингтона, про що свідчила, зокрема, 
відставка міністра оборони Джона Меттіса, так і з боку союзників США в Європі 
та на Близькому Сході. На думку багатьох західних аналітиків, виведення на сучас-
ному етапі американських військ із Сирії є поспішним і погано обдуманим кроком, 
який призведе до порушення балансу сил, що склався в цій країні між основними 
глобальними та регіональними гравцями, розв’яже руки Туреччині, Росії та Ірану 
для подальшого перерозподілу сфер впливу і поставить у важке становище сирій-
ських курдів – недавніх союзників США в боротьбі проти ДАІШ [Hubbard 2019; 
Sokolsky, Miller 2018].

Очевидно, що подібна політика адміністрації Д. Трампа є контрпродуктивною. 
Вона об’єктивно послаблює позиції США на Близькому Сході та ускладнює відно-
сини Вашингтона з його союзниками в регіоні. Водночас Сполучені Штати, на наш 
погляд, усе ще мають значний політико-дипломатичний потенціал, достатній для 
того, щоб сприяти розв’язанню складних проблем регіону та обстоювати тут свої 
національні інтереси. Не викликає сумнівів і те, що за своїм військовим потенціа-
лом США, як і раніше, не мають собі рівних на Близькому Сході.

В останні роки спостерігається тенденція до зменшення присутності на близь-
кому сході Європейського союзу як колективного суб’єкта міжнародних від-
носин та провідних держав-членів Єс – Великобританії, Франції та німеччини. 
Зниження активності європейських країн на близькосхідній арені зумовлено двома 
основними факторами. По-перше, ЄС стикається сьогодні із серйозними внутріш-
німи проблемами, які потребують його першочергової уваги (інституціональна кри-
за, криза політики мультикультуралізму, міграційна криза, Брекзит тощо). По-друге, 
негативний досвід воєнного втручання міжнародних коаліцій на Близькому та Се-
редньому Сході (Афганістан, Ірак, Лівія) змусив як окремі європейські держави, 
так і ЄС у цілому ставитись обачливіше до практики інтервенціонізму і діяти в 
цьому регіоні обережніше. Особливо болісним для європейських країн став лівій-
ський досвід. У 2011 р. воєнна операція НАТО в Лівії відіграла вирішальну роль у 
поваленні режиму М. Каддафі. При цьому альянс фактично підтримав погано ор-
ганізований повстанський рух, який не мав будь-якої політичної стратегії і був 
представлений малозрозумілими західним союзникам традиційними акторами. У 
результаті в Лівії вже понад сім років триває громадянська війна, а країна перебуває 
в стані повного хаосу та інституційного колапсу.

“Вакуумом сили”, що виник на Близькому Сході внаслідок послаблення позицій 
США та ЄС, сповна скористалась російська Федерація (рФ), яка в останні роки 
утвердилась як один з двох головних глобальних акторів у цьому регіоні. Своє-
рідним трампліном для піднесення ролі Росії на Близькому Сході став сирійський 
конфлікт.

У вересні 2015 р. керівництво РФ на прохання уряду Б. Асада увело до Сирії 
військовий контингент, ядро якого становила авіагрупа повітряно-космічних сил 
(70 літаків і гелікоптерів ПКС) та війська ПВО [Наумкин… 2016, 27]. Крім того, у 
воєнній операції було задіяно оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному 
морі. На той час воєнна ситуація в Сирії була для режиму Б. Асада катастрофічною: 
сирійська армія зазнавала поразок на усіх фронтах, а більша частина території краї-
ни перебувала під контролем ДАІШ та збройних угруповань сирійської опозиції. 
Задекларованими основними цілями російської воєнної операції в Сирії були “ста-
білізація законної влади в країні та створення умов для пошуку політичного комп-
ромісу”, ліквідація терористичних формувань “Ісламської держави” та “Джабхат 
ан-Нусра”, а також нейтралізація на чужій території російських найманців, які, 
пройшовши навчання в терористів, могли б продовжити терористичну діяльність у 
самій Росії (згідно з російськими джерелами, у той період на боці ДАІШ воювали 
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3,5–4 тис. громадян РФ) [Путин назвал основную задачу... 2015; Петров 2016]. Про-
те справжні цілі російського воєнного втручання в сирійський конфлікт суттєво від-
різняються від задекларованих. По-перше, вже багато років Сирія Б. Асада є єдиним 
союзником Росії на Близькому Сході, а також провідним імпортером російської 
зброї та військової техніки. У сирійському порту Тартус розташований єдиний за-
рубіжний пункт матеріально-технічного забезпечення (ПМТО) ВМФ Росії. З осені 
2015 р. проводяться роботи з розширення та модернізації цього ПМТО з метою 
його перетворення на повноцінну військово-морську базу РФ. У січні 2017 р. Си-
рією та Росією було укладено міжурядову угоду, згідно з якою ПМТО в Тартусі 
було передано в користування російській стороні на безоплатній і фактично без-
строковій основі [Подписан закон о ратификации... 2017]. На таких же умовах Росія 
дістала в користування створену у 2015 р. авіабазу Хмеймім, яка із самого початку 
правила за «стратегічний центр воєнної операції Росії проти “Ісламської держави”» 
[Протокол... 2017]. Наприкінці 2017 р. керівництвом РФ було прийнято рішення про 
перетворення авіабази Хмеймім на пункт постійної дислокації російської авігрупи 
в Сирії. З огляду на усі ці чинники збереження режиму Б. Асада є для Москви стра-
тегічним пріоритетом. По-друге, Росія прагне використати свою пряму участь у си-
рійському конфлікті для зміцнення своїх позицій не лише в Сирії, а й на Близькому 
Сході в цілому, схилити шальки терезів у геополітичному протиборстві в регіоні зі 
США на свою користь, довести регіональним гравцям, що Москва є надійнішим 
союзником, ніж Вашингтон. По-третє, воєнна кампанія РФ у Сирії має на меті пе-
ревірку сучасної російської військової техніки в бойових умовах, демонстрацію 
можливостей нової російської зброї, а також надання можливості особовому складу 
ЗС РФ здобути бойовий досвід (за даними Міністерства оборони РФ, станом на 
серпень 2018 р. 63 тис. російських військовослужбовців набули бойового досвіду в 
Сирії) [Минобороны подвело итоги... 2018]. І, нарешті, російське керівництво, на-
важившись на пряме воєнне втручання в сирійський конфлікт, ставило перед собою 
ще дві важливі цілі, які виходили за рамки Близькосхідного регіону: відволікти ува-
гу світової спільноти та населення РФ від російської агресії на Донбасі і переклю-
чити її на Сирію, а також зірвати плани США із зовнішньополітичної ізоляції Росії.

Із самого початку воєнної операції РФ у Сирії авіагрупа ПКС обрала тактику за-
вдавання масованих ракетно-бомбових ударів по позиціях противника. Так, лише в 
ході першого етапу операції, з 30 вересня 2015 р. по середину лютого 2016 р., ро-
сійська авіація здійснила з авіабази Хмеймім понад 7,2 тис. вильотів, знищивши 
більш ніж 12,7 тис. об’єктів противника [Из России... 2016]. Завдяки підтримці ро-
сійської авіації сирійській урядовій армії вдалося зупинити наступ збройних фор-
мувань опозиції і перейти до контрнаступу в низці сирійських провінцій. Протягом 
2016–2017 рр. відбувся вирішальний перелом у ході війни на користь сирійських 
проурядових сил, які за військової підтримки Росії, Ірану та “Хезболли”2 провели 
низку успішних наступальних операцій та встановили контроль над більшою час-
тиною території країни (станом на початок 2019 р. Збройні сили Сирії контролюва-
ли 62 % території САР) [Area under control... 2019].

Пряме воєнне втручання Росії в конфлікт у Сирії на боці режиму Б. Асада ви-
кликало неоднозначну реакцію як у світі, так і на Близькому Сході. Як і слід було 
очікувати, лише декілька країн-членів СНД та Китай підтримали дії РФ у Сирії. 
Позитивною була також і реакція з боку кількох арабських держав (Іраку, Єгипту, 
ОАЕ, Йорданії), які виходили з того, що російська воєнна кампанія в Сирії прово-
дилась під гаслом боротьби з ДАІШ.

Водночас воєнна операція Росії на території Сирії викликала гостру критику з 
боку низки міжнародних організацій, західних держав, багатьох правозахисних ор-
ганізацій, а також сирійської опозиції. Так, генеральний секретар НАТО Є. Стол-
тенберг у своїй заяві від імені міністрів оборони країн-членів альянсу засудив 
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авіаудари російської авіації в Сирії, а також вторгнення літаків РФ у повітряний 
простір члена НАТО Туреччини. Він наголосив, що у світлі “тривожної ескалації 
воєнної активності Росії в Сирії” міністри оборони ухвалили рішення удвічі збіль-
шити чисельність Сил швидкого реагування НАТО (до 40 тис. осіб) і вжити заходів 
задля зміцнення східного та південного флангів оборони альянсу [Syria crisis… 
2015]. Тодішній міністр оборони США Е. Картер виключив будь-яке військове спів-
робітництво з РФ у Сирії з боку сил міжнародної коаліції, створеної з ініціативи 
США для боротьби з ДАІШ, зауваживши, що “Росія обрала хибну стратегію” [Syria 
crisis… 2015]. Держави-учасниці самої коаліції закликали РФ “негайно припинити 
атаки проти сирійської опозиції та цивільного населення і зосередити свої зусилля 
на боротьбі з ІД” [U.S, allies demand Russia… 2015]. Принагідно зауважимо, що є 
чимало свідчень того, що російська авіація набагато частіше завдавала ударів по 
позиціях поміркованої сирійської опозиції, ніж ДАІШ. А це, звичайно, викликало 
обурення з боку самої опозиції та її спонсорів – західних держав, Туреччини, Сау-
дівської Аравії та Катару.

Щодо міжнародних правозахисних організацій, то вони обвинувачували росій-
ських військових у систематичному порушенні в Сирії норм міжнародного гумані-
тарного права, яке вимагає від сторін конфлікту розрізняти військові об’єкти та 
мирних громадян і цивільні об’єкти, а також утримуватися від застосування непро-
порційної сили, яке завдає надмірної шкоди цивільному населенню. Сирійськими 
свідками та міжнародними правозахисниками було зафіксовано чимало випадків 
завдавання російською авіацією ракетно-бомбових ударів по житлових будинках, 
лікарнях та інших медичних закладах. Більш того, при проведенні повітряних атак 
у густонаселених районах сирійських міст літаками ВКС РФ регулярно застосову-
вались боєприпаси особливої руйнівної сили, зокрема касетні бомби, запальню-
вальні бомби з білим фосфором, боєприпаси об’ємного вибуху та протибункерні 
бомби [Smith, Philp, Parfitt 2016]. Безперечно, усе це призводило до масових жертв 
серед цивільного населення. Згідно з даними неурядової організації “Airwars”, що 
базується в Лондоні, станом на кінець 2018 р. задокументована кількість мирних 
сирійських громадян, які загинули внаслідок повітряних атак російської авіації, 
становить від 3000 до близько 4400 осіб, включаючи від 770 до майже 1000 дітей 
[Russian Military in Syria 2018].

Усе це дає підстави західним державам та авторитетним міжнародним правоза-
хисним організаціям звинувачувати Росію у співучасті разом з режимом Б. Асада у 
скоєнні воєнних злочинів у Сирії [Borger, Shaheen 2016]. Показово, що в жовтні 
2016 р. в результаті голосування на сесії Генасамблеї ООН з питання виборів нових 
членів Ради ООН з прав людини Росії було відмовлено в продовженні її членства в 
цьому авторитетному органі ООН [Orozobekova 2016]. Тим самим міжнародне спів-
товариство красномовно висловило своє ставлення до кричущого порушення Ро-
сією прав людини в Сирії.

Водночас слід визнати, що Кремль, спираючись здебільшого на “жорстку силу” і 
використовуючи досить брутальні методи, спромігся досягти більшості своїх цілей 
у Сирії, принаймні на сучасному етапі. Йому вдалося не лише зберегти режим 
Б. Асада при владі, а й радикальним чином змінити співвідношення сил у сирій-
ському конфлікті, що дає змогу Дамаску суттєво зміцнити свої позиції на перегово-
рах з опозицією. Протягом 2016–2017 рр. коаліція під проводом РФ (Сирія, Іран, 
“Хезболла”) перетворилась на потужний центр сили на теренах Сирії, з яким дово-
диться рахуватися усім регіональним і глобальним гравцям. Так, Туреччина і Сау-
дівська Аравія переконались у безперспективності дальшої участі у війні збройних 
угруповань, які спонсоруються ними, а Вашингтон був змушений відмовитися від 
наміру усунути від влади президента Б. Асада.
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Росії також вдалося, хоч і частково, трансформувати воєнні успіхи згаданої коа-
ліції у політичні дивіденди. Так, на тлі пробуксовування мирних переговорів із си-
рійського урегулювання, які періодично проводяться в Женеві під егідою ООН, 
президент РФ В. Путін спільно з президентом Туреччини Р. Ердоганом запропону-
вали Астану як нове місце проведення мирних переговорів. За твердженням Мо-
скви, астанинський формат переговорів мав лише доповнювати Женевський процес, 
хоча було очевидно, що в основі цієї ініціативи лежало бажання РФ створити пара-
лельний Женеві переговорний процес під своїм контролем. Астанинський процес 
було досить оперативно запущено, і в період із січня 2017 р. по травень 2018 р. в 
казахстанській столиці відбулись дев’ять раундів переговорів. Цей переговорний 
процес має низку характерних особливостей. По-перше, перемовини проходять під 
егідою Росії, Туреччини та Ірану, які виступають гарантами виконання домовленос-
тей і рішень, ухвалених в Астані. ООН, США та Йорданія беруть участь в Астанин-
ському процесі як спостерігачі (США та Йорданія не були присутні на дев’ятій 
зустрічі в Астані). По-друге, організаторам зустрічей в Астані вдалося вперше в іс-
торії Сирійського мирного процесу посадити за стіл переговорів представників уря-
ду Б. Асада та збройної опозиції [Астанинский процесс 2018]. По-третє, на відміну 
від Женевського процесу, у якому традиційно бере участь сирійська політична 
опозиція, на зустрічах в Астані представлені суто збройні опозиційні угрупован-
ня. Західні журналісти дотепно охрестили цю зміну “астанізацією” женевських пе-
реговорів [Doucet 2017]. По-четверте, держави-гаранти Астанинського процесу із 
самого початку передбачливо оголосили, що він базуватиметься на положеннях ре-
золюції РБ ООН 2254 від 18 грудня 2015 р. Ця резолюція є, по суті, “дорожньою 
картою” мирного урегулювання сирійського конфлікту, яку було вироблено на ві-
денських мирних переговорах (жовтень – листопад 2015 р.) представниками держав 
та міжнародних організацій, що входять до Міжнародної групи підтримки Сирії 
[Резолюция... 2015].

До найвагоміших практичних здобутків Астанинського процесу слід віднести 
вироблення та вжиття заходів з метою запровадження режиму припинення вогню 
та бойових дій на території Сирії, а також створення на території низки сирійських 
провінцій чотирьох зон деескалації з метою “найшвидшого припинення вогню, по-
ліпшення гуманітарної ситуації та створення сприятливих умов для політичного 
урегулювання конфлікту в САР”. Це певною мірою сприяло зниженню рівня зброй-
ного протистояння та насильства в країні.

Москва, не обмежуючись Астанинським процесом, ініціювала проведення в Сочі 
в січні 2018 р. так званого Конгресу сирійського національного діалогу, у роботі 
якого взяли участь близько 1400 представників різних сегментів сирійського сус-
пільства, з яких, утім, лише незначна меншість належала до опозиції [Болдырев 
2018]. За підсумками роботи форуму були ухвалені Заява Конгресу, Звернення до 
світової спільноти та списки кандидатур до складу Конституційного комітету, на 
який покладається завдання реформування чинної Конституції САР. За оцінками 
міжнародних спостерігачів і навіть деяких російських ЗМІ, сочинський конгрес 
виявив гострі суперечності між його учасниками і став лише “імітацією примирен-
ня” [Басисини 2018; Болдырев 2018].

Після проведення сочинського конгресу спостерігається підвищена дипломатич-
на активність Москви на сирійському напрямі, яка виявляється у дво- та багатосто-
ронніх переговорах і консультаціях із провідними глобальними та регіональними 
гравцями в Сирії. Так, 27 жовтня 2018 р. у Стамбулі відбувся чотиристоронній сам-
міт із сирійського питання за участю президентів Росії, Туреччини, Франції та кан-
цлера Німеччини. Сторони заявили про свою відданість спільній роботі в інтересах 
створення умов для установлення миру та стабільності в Сирії, підкреслили необ-
хідність надання невідкладної гуманітарної допомоги усім нужденним сирійським 
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громадянам, а також закликали до формування та найскорішого скликання Консти-
туційного комітету в Женеві, який через проведення конституційної реформи має 
підготувати ґрунт для вільних і справедливих виборів під наглядом ООН [Joint 
Statement… 2018].

Очевидно, що Росія, своєчасно запустивши механізм Астанинського процесу, 
значною мірою сприяла розблокуванню сирійського конфлікту і переведенню його 
в політичну площину. Водночас не можна не бачити й того, що в основі диплома-
тичної активності Москви лежить її приховане прагнення перемістити центр ваги 
Сирійського мирного процесу із Женеви до Астани та Сочі, забезпечивши собі та-
ким чином роль “першої скрипки” в цьому процесі, а заодно і вирішальний голос у 
визначенні майбутньої сирійської державності. Серед мотивів Москви не можна не 
згадати і її нестримне бажання відтиснути свого головного суперника США на 
узбіччя мирного процесу. Між тим не можна не погодитися з дослідниками І. Фрей-
хатом та Л. Ісаєвим, які вважають, що увесь досвід “миротворчості” Росії свідчить 
про те, що їй набагато краще вдається заморожувати конфлікти, ніж розв’язувати їх 
[Fraihat, Issaev 2018].

Думається, що вищезгадані оптимістичні розрахунки Москви відірвані від реаль-
ності і свідчать про переоцінку нею своїх можливостей. Як слушно зауважує з цього 
приводу генеральний директор Російської ради в міжнародних справах А. Кортунов, 
“нинішня реальність є такою, що «в Сирії Росія з усіма своїми союзниками здатна 
виграти війну, але аж ніяк не мир” [Кортунов 2017]. І справді, військово-політична 
ситуація в цій країні залишається усе ще дуже складною, а перспективи сирій-
ського мирного урегулювання видаються вельми туманними. За підсумками зброй-
ного протистояння на території Сирії існують сьогодні декілька анклавів, які 
контролюються різними сторонами конфлікту. Зберігається вибухонебезпечне вог-
нище напруженості у провінції Ідліб, де зосередилися декілька десятків тисяч бо-
йовиків опозиційних збройних угруповань та близько 3 млн. цивільних осіб. На 
додаток до цього Анкара не приховує своїх подальших експансіоністських планів 
щодо північно-західних районів Сирії, що прилягають до турецького кордону. 

Як вже зазначалося, із серйозними труднощами стикається мирний переговор-
ний процес. Поза його рамками усе ще залишаються важливі сегменти сирійського 
опозиційного руху. Зберігаються гострі суперечності в баченні шляхів повоєнного 
облаштування Сирії як всередині самої опозиції, так і між опозицією та режимом 
Б. Асада. Останній, до речі, у міру зміцнення своїх військово-політичних позицій 
демонструє дедалі більшу жорсткість і непоступливість на переговорах з опозицією, 
і це створює серйозні проблеми для Росії. 

Ще одним масштабним викликом для усіх, хто опікується урегулюванням сирій-
ської кризи, є проблема повоєнного відновлення зруйнованої сирійської інфра-
структури. За оцінками експертів ООН, вартість цього гігантського проекту стано-
вить близько 400 млрд. дол. США [Karam 2018].

Як бачимо, на шляху до всеосяжного мирного урегулювання та розбудови онов-
леної державності в Сирії має бути подолано ще чимало різноманітних перешкод. 
Безперечно, розв’язання цих складних завдань не під силу одному або навіть кіль-
ком глобальним та регіональним акторам, якщо вони діятимуть відособлено. На 
наш погляд, Росія, навіть вкупі зі своїми ситуативними союзниками Туреччиною та 
Іраном, не має достатнього політико-дипломатичного потенціалу для забезпечення 
сталого миру в Сирії. Очевидно, що досягнути такого миру можна лише через кон-
структивну взаємодію усіх зацікавлених сторін на глобальному, регіональному та 
локальному рівнях у напрямку реалізації базових положень “дорожньої карти” 
миру для Сирії, що міститься в резолюції РБ ООН 2254. І тут без участі США та 
провідних держав ЄС не обійтись. Очевидним є і те, що ані Росія, ані її союзники, 
на відміну від Заходу, не мають достатніх ресурсів для повноцінної реконструкції 
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соціально-економічної інфраструктури Сирії. Так що Москві волею-неволею, дове-
деться домовлятися зі США та Євросоюзом, причому, скоріш за все, саме в Женеві. 
В іншому разі західні держави можуть зняти з себе усю відповідальність за майбут-
нє Сирії і перекласти її цілком на плечі Росії.

Ще одним глобальним актором, якому вдалося в останні роки відчутно по-
силити свої позиції на близькому сході, є китай. При цьому КНР, на відміну від 
РФ, у своїй близькосхідній стратегії покладається суто на інструменти “м’якої 
сили”, передусім політико-дипломатичні та економічні, дотримуючись традиційно 
обережної тактики “тихої експансії”, яка, втім, доводить свою ефективність. 

Стратегічне значення БС для Китаю зумовлюється трьома основними чинника-
ми. По-перше, цей регіон приваблює КНР і як унікальна ресурсна база, і як великий 
та перспективний ринок збуту китайських товарів і технологій. Із 2010 р. Китай є 
найбільшим імпортером близькосхідної нафти, за рахунок якої він задовольняє 
близько половини своїх потреб у “чорному золоті”. Водночас КНР є сьогодні най-
більшим експортером товарів до країн БС, а з 2016 р. стала провідним іноземним 
інвестором у регіоні, випередивши за цим показником США [Vakil 2018; China is 
largest foreign investor… 2017]. По-друге, цей регіон розглядається Пекіном як важ-
лива та невід’ємна ланка китайської геополітичної та геоекономічної концепції 
“Один пояс – один шлях”, якою передбачається створення широкої інфраструктур-
ної мережі, зокрема транспортних коридорів, від західного кордону КНР до східних 
і південних кордонів Євросоюзу. По-третє, економічні інтереси Китаю на Близько-
му Сході зумовлюють його зацікавленість у підтриманні безпеки і стабільності в 
регіоні, зокрема в боротьбі з тероризмом. Саме тому Китай надає деяким арабським 
країнам допомогу в боротьбі з тероризмом, постачаючи їм зброю та безпiлотники.

Характерною рисою близькосхідної політики Пекіна є дотримання ним принци-
пів невтручання та “рівної наближеності” до усіх держав регіону. Це дає йому змо-
гу вдало балансувати у складній системі міжнародних відносин на Близькому 
Сході, підтримуючи однаково тісні взаємини з тими народами та країнами, які во-
рогують одне з одним. Йдеться, зокрема, про палестинців та Ізраїль, Іран та Саудів-
ську Аравію.

Водночас одним зі стратегічних пріоритетів КНР на Близькому Сході є протидія 
мирними засобами “гегемонізму” США в регіоні. При цьому основна ставка ро-
биться Пекіном на підтримання партнерських відносин з Іраном та режимом 
Б. Асада в Сирії, які розглядаються китайською стороною як своєрідні форпости в 
цьому протистоянні. На цьому напрямі інтереси Китаю значною мірою збігаються з 
інтересами Росії, що спонукає цих гравців координувати свої дії. КНР, попри аме-
риканські санкції, продовжує підтримувати політичний діалог з Іраном та активно 
розвивати з ним торговельно-економічне співробітництво. Так, обсяг двосторонньої 
торгівлі за січень – листопад 2018 р. становить майже 37 млрд. дол. США, причому 
експорт Ірану до КНР зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. на 16 % 
[Iran exports to China… 2018]. Як і раніше, Китай залишається найбільшим імпорте-
ром іранської нафти і нафтопродуктів.

Що стосується Сирії, то Пекін із самого початку громадянської війни в Сирії по-
слідовно підтримує режим Б. Асада. КНР і Росія неодноразово ветували проекти 
резолюцій, які вносились на розгляд РБ ООН західними державами і мали антиаса-
дівську спрямованість. Помітна активізація політики Китаю на сирійському напрямі 
спостерігається з 2016 р., коли в сирійському конфлікті намітився перелом на ко-
ристь режиму Б. Асада та його патрона Росії. У березні того року було призначено 
спеціального представника КНР по Сирії “з метою сприяння мирним переговорам”. 
У квітні до Сирії були направлені 300 китайських військових інструкторів [Alam 
2017]. У листопаді Китай оголосив про свій намір надати Сирії безоплатну гумані-
тарну допомогу в розмірі 70 млн. доларів США. У серпні 2017 р. Пекін і Дамаск 
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досягли домовленості щодо координації дій у боротьбі з тероризмом, а вже в листо-
паді до Сирії прибув загін китайського антитерористичного спецпідрозділу “Нічні 
тигри” [Ларин 2018].

Значний інтерес до розбудови економічної співпраці із сирійською стороною 
виявляє китайський бізнес. Так, влітку 2017 р. Пекін оголосив про свій намір 
вкласти 2 млрд. доларів США у створення на території Сирії “індустріального пар-
ку” за участю 150 китайських компаній [With $2 billion... 2017]. Піднебесна також 
не приховує своїх намірів узяти активну участь у повоєнній реконструкції сирій-
ської інфраструктури, але за умови забезпечення політичної стабільності і створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату в країні [Ларин 2018]. 

Розглядаючи кризові явища у близькосхідній геополітиці, не можна обійти ува-
гою важливі проблеми взаємовідносин та взаємодії глобальних і регіональних 
акторів, а також їхньої поведінки, особливо в умовах регіональних конфліктів. 
З початку 2010-х років спостерігається зростання активності та посилення ролі ре-
гіональних акторів на Близькому Сході. У цьому зв’язку варто згадати, що у 2011 р. 
саме арабські держави ініціювали розгляд лівійського питання в Раді Безпеки ООН, 
а сьогодні саме регіональні сили є ключовими гравцями в сирійському, лівійському 
та єменському конфліктах. У нових умовах відбуваються також зміни у співвідно-
шенні сил між регіональними та глобальними акторами. Усвідомлюючи обмеже-
ність власних можливостей, регіональні держави, як і раніш, зацікавлені в опорі на 
своїх глобальних партнерів. Проте зростання амбіцій та підвищення ставок у регіо-
нальному протиборстві спонукають їх використовувати силу та вплив глобальних 
гравців у своїх інтересах. При цьому вони, прагнучи компенсувати свою залежність 
від великих держав, намагаються грати на суперечностях між позарегіональними 
силами, що змагаються одна з одною на Близькому Сході. Глобальні актори, у свою 
чергу, значною мірою залежать від своїх регіональних партнерів, які краще знають 
свій регіон і більш упевнено орієнтуються в хитросплетіннях близькосхідної полі-
тики. Усі ці чинники призводять до того, що сучасне суперництво на Близькому 
Сході робить провідні держави світу досить вразливими до впливу регіональних 
союзників [Аксененок 2017, 13; Наумкин 2016, 24–25].

Тривожною тенденцією в сучасній політиці глобальних та регіональних акторів 
на Близькому Сході є поширена практика нехтування загальновизнаними нормами 
міжнародної поведінки, включаючи поважання суверенітету і територіальної ці-
лісності держав, невтручання у внутрішні справи, взаємне визнання чітко окресле-
них сфер впливу опонента, прагнення зберегти наявний баланс сил. Не меншу 
тривогу викликають відсутність у більшості регіональних держав стратегічного 
бачення майбутнього регіону, який часто розглядається ними крізь призму зміц-
нення власних позицій, а також брак розуміння “червоних ліній” та меж припусти-
мого авантюризму. Усе це призводить до того, що роль регіональних гравців на БС 
реалізується головним чином через силовий вплив [Аксененок 2017, 13; Наумкин 
2016, 24].

Як було показано вище, сьогодні спостерігається повсюдне і безпрецедентне 
втручання регіональних акторів у внутрішні справи більш слабких держав регіону 
з використанням політичних, економічних та силових інструментів впливу, причо-
му військовій силі часто віддається перевага. Як слушно зауважують з цього приво-
ду американські дослідники П. Каммак і М. Данн, “Близький Схід більшою мірою, 
ніж будь-який інший регіон світу, характеризують... жорстка сила та військова міць” 
[Bahout 2018, 107]. Таке втручання з огляду на низку чинників призводить до нега-
тивних наслідків як для країн-об’єктів втручання, так і для регіону в цілому. По-
перше, локальні конфлікти або суперечки перетворюються на арену регіонального 
суперництва за владу, що призводить до їхньої регіоналізації та інтернаціоналізації. 
По-друге, у разі підтримки регіональними гравцями різних сторін конфлікту він 
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набуває більшої інтенсивності і здатність “перетікати” в суміжні країни. По-третє, 
підтримка регіональними акторами радикальних ісламістських угруповань або ет-
нічних меншин, які виступають сторонами конфлікту, сприяє прискореній транс-
формації конфлікту в етноконфесійне протистояння. У результаті такі конфлікти 
набувають затяжного характеру і набагато важче піддаються політичному урегу-
люванню.

Важливо також підкреслити, що досить часто втручання регіональних та гло-
бальних акторів у локальні конфлікти на БС має авантюрний характер, тому що їхні 
амбіції перевищують їхні реальні можливості. Як справедливо відзначають автори 
доповіді Фонду Карнегі під назвою “Арабські обрії”, конфлікти в Сирії, Ємені та 
Лівії тривають так довго тому, що «місцеві лідери, так само як їхні регіональні та 
міжнародні партнери, вважають, що вони можуть досягнути своїх стратегічних ці-
лей шляхом воєнних перемог у “грі з нульовою сумою”» [Bahout 2018, 113]. Однак 
сучасний досвід Близького Сходу свідчить якраз про протилежне. Так, збройна ін-
тервенція США в Іраку у 2003 р. досить швидко завершилась воєнною перемогою 
та поваленням режиму С. Хусейна. Проте наступна восьмирічна окупація і воєнна 
кампанія в цій країні мали для Сполучених Штатів вкрай негативні наслідки. Ця 
війна поглинула колосальні кошти (близько 1,7 трлн. доларів) і життя кількох тисяч 
американських солдатів, спричинила широкий антивоєнний рух усередині країни і 
завдала відчутного удару по репутації США в регіоні, ознаменувавши початок за-
непаду Pax Americana на Близькому Сході [Bahout 2018, 113].

Аналогічну ситуацію можна спостерігати і щодо Ірану, який, здійснивши воєнну 
інтервенцію в Сирії і діючи “в тандемі” з Росією, здавалось би, досяг усіх основних 
цілей. Режим Б. Асада було збережено, як було збережено і “наземний міст” з Ірану 
до “Хезболли” в Лівані. Більш того, Тегерану вдалось розширити зону свого впливу 
в Сирії до самого кордону з Ізраїлем на Голанських висотах. Водночас не можна не 
бачити того, що внаслідок війни Сирія виявилась настільки фрагментованою, що 
вже не підлягає відновленню як унітарна держава. Важливо й те, що участь Ірану у 
війні в Сирії стала фактором іранської внутрішньої політики. В умовах економічної 
кризи, яку зараз переживає країна, дедалі більше іранців висловлюють різке неза-
доволення великими витратами панівного режиму на інтервенціоністську політику 
Ісламської Республіки Іран (ІРІ) за кордоном, передусім у Сирії. За деякими дани-
ми, станом на середину 2018 р. Тегеран витратив не менш ніж 30 млрд. доларів на 
економічну та військову допомогу уряду Б. Асада [Daragani 2018].

Ще одним прикладом авантюрної інтервенціоністської політики регіональних 
сил стала воєнна операція міжарабської коаліції під проводом Саудівської Аравії в 
Ємені. Як було показано вище, за майже чотири роки війни коаліції вдалося досяг-
ти лише певних тактичних переваг, але вирішальна перемога усе ще залишається 
недосяжною. Між тим масовані ракетно-бомбові удари саудівської авіації по об’єк-
тах єменської інфраструктури, а також блокада силами ВМС коаліції єменських 
морських портів значною мірою сприяли виникненню безпрецедентної гуманітар-
ної кризи в цій країні. Триває процес поступової дезінтеграції Ємену як унітарної 
держави. Для країн-учасниць коаліції, передусім Саудівської Аравії, ця війна стала 
важким фінансовим тягарем. За даними західних джерел, один день воєнної опера-
ції в Ємені обходиться саудівській казні в середньому у 200 млн. доларів США 
[Ottaway 2015].

Таким чином, можна зробити висновок, що в тих випадках, коли регіональні ак-
тори, вдаючись до прямого воєнного втручання в локальні конфлікти, ставлять пе-
ред собою широкі політичні цілі, ціна такого втручання виявляється занадто 
високою, а здобуті воєнні перемоги перетворюються на піррові перемоги.

Досить часто недалекоглядна та егоїстична політика регіональних гравців у краї-
нах, охоплених громадянськими війнами, призводить до подальшого загострення 
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ситуації в зоні конфлікту і вступає в суперечність з інтересами їхніх глобальних 
партнерів. Як приклад можна навести ситуацію в Сирії, де дії Туреччини, Саудів-
ської Аравії та Катару об’єктивно суперечать інтересам США, а дії тієї ж Туреччи-
ни та Ірану не завжди збігаються з інтересами Росії. При цьому регіональні держави 
прагнуть перекласти відповідальність за наслідки своїх дій та політичне урегулю-
вання конфліктів на глобальних акторів. У результаті останні стали дедалі більше 
перетворюватися з регуляторів регіональних конфліктів на заручників регіональних 
еліт, а самі конфлікти постають своєрідними вирвами, які поглинають увагу, ресур-
си та військові сили зовнішніх гравців (регіональних та глобальних) [Аксененок 
2017, 13–14, 16].

Як вже зазначалось, в останні роки близький схід перетворився на арену за-
пеклого суперництва провідних глобальних та регіональних гравців за владу 
та сфери впливу. У кожної з провідних держав БС є свої національні інтереси, які 
нерідко вступають у суперечність з інтересами інших глобальних та регіональних 
сил. Це стосується, зокрема, чотирьох провідних регіональних гравців – Ірану, Ту-
реччини, Саудівської Аравії та Ізраїлю. Між ними протягом тривалого часу існували 
складні взаємовідносини, які періодично проходили етапи гострих криз. Безперечно, 
ця “історична спадщина” дається взнаки дотепер, позначаючись на характері їхніх 
нинішніх взаємин. Привертає увагу й те, що з чотирьох згаданих акторів лише 
Саудівська Аравія є арабською країною. Досить довга історія непростих взаємо-
відносин Ірану, Туреччини та Ізраїлю з арабським світом пояснює те, що й сьогодні 
зберігається суттєва дистанція між арабськими та неарабськими державами регіо-
ну. Прагнучи лідерства, Туреччина та Іран демонструють в останні роки підвищену 
активність в арабському світі, спираючись на місцевих гравців і намагаючись мані-
пулювати окремими етнічними та конфесійними групами. Більшість арабських ре-
жимів сприймають таку активність як виклик своїй безпеці.

Загалом для сучасної близькосхідної геополітики характерною є примхлива мо-
заїка взаємовідносин кооперації та суперництва між провідними гравцями. З одно-
го боку, зберігаються і навіть посилюються старі лінії протистояння. З другого боку, 
з’являються нові лінії поділу, і зокрема між вчорашніми союзниками. Йдеться пе-
редусім про суперництво тандемів Саудівська Аравія – ОАЕ та Туреччина – Катар, 
протистояння Саудівської Аравії та Катару, або справжню боротьбу за виживання 
між салафізмом/джихадизмом та арабськими країнами [Cammack 2017, 70–71]. 
Водночас останнім часом спостерігається тенденція до зближення колишніх анта-
гоністів. Це можна бачити на прикладах певної взаємодії Росії з Туреччиною та Із-
раїлем у Сирії, зближення Туреччини з Ізраїлем, а також певного порозуміння між 
Ізраїлем та Саудівською Аравією. Як показує досвід, такі альянси є ситуативними і 
досить крихкими, оскільки в їхній основі лежить не принципова схожість інтересів, 
а тактичні міркування, наприклад наявність спільного ворога.

Як справедливо вважають міжнародні аналітики, критично важливими для фор-
мування нового балансу регіональної безпеки на БС є чотири діади суперників: 
США – Росія, США – Іран, Ізраїль – Іран та Саудівська Аравія – Іран. Імовірність 
зниження напруги в цих діадах на сучасному етапі оцінюється експертами як дуже 
низька [Bahout 2018, 109].

Стан взаємодії та суперництва США та РФ на Близькому Сході визначається 
сьогодні значною мірою загальною глибокою кризою у двосторонніх відносинах, 
пов’язаною, серед іншого, з протистоянням двох держав у питанні агресивної полі-
тики Росії щодо України. За оцінками багатьох міжнародних аналітиків, на сучас-
ному етапі російсько-американські відносини досягли найнижчої позначки з часів 
“холодної війни”. У Стратегії національної оборони США, оприлюдненій у січні 
2018 р., Росію названо однією з п’яти головних загроз для національної безпеки 
Сполучених Штатів (іншими є КНР, КНДР, Іран та активність терористичних 
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угруповань). Як наголошується у документі, РФ, яка є “ревізіоністською держа-
вою”, порушує кордони сусідніх країн і намагається “отримати право вето щодо 
рішень, які ухвалюються ними в економічній, дипломатичній та безпековій сфе-
рах”. Крім того, Росія, за оцінкою Пентагону, прагне установити повне регіональ-
не домінування, зруйнувати НАТО та “змінити економічні та безпекові структури 
Європи та Близького Сходу на свою користь” [Summary of the 2018… 2018, 1, 2]. 
Що стосується Ірану, то його охарактеризовано як країну, яка продовжує “сіяти на-
сильство” і залишається “найзначнішим викликом для безпеки Близького Сходу” 
[Summary of the 2018… 2018, 1].

На тлі глобальної кризи в американо-російських відносинах поле для конструк-
тивної взаємодії двох держав на Близькому Сході максимально звузилось, а супер-
ництво між ними набуває характеру жорсткого протистояння. А це, безперечно, 
негативно позначається на перспективах політичного урегулювання регіональних 
конфліктів і виходу з глибокої кризи, що охопила БС. Сьогодні простір суперечнос-
тей та розбіжностей між США та РФ на Близькому Сході є доволі великим, охо-
плюючи більшість ключових проблем регіону – від шляхів розблокування наявних 
вогнищ напруженості до формування нової регіональної системи безпеки.

Так, у сирійському питанні між Вашингтоном та Москвою існують глибокі су-
перечності щодо майбутнього облаштування Сирії, форми її державного устрою, а 
також ролі окремих регіональних сил та недержавних акторів. У січні 2018 р. на зу-
стрічі у Вашингтоні представники США, Великої Британії, Франції, Йорданії та 
Саудівської Аравії (так звана “Група п’яти”) узгодили свої принципи майбутнього 
державного устрою Сирії. За даними ЗМІ, цей неофіційний документ передбачає 
перетворення Сирії на парламентсько-президентську республіку, децентралізацію 
країни та здійснення процесів реформування й повоєнної перебудови під зовнішнім 
контролем. Ці пропозиції були передані на розгляд представникам уряду Б. Асада 
та сирійської опозиції під час чергового раунду мирних переговорів, що відбувся 
наприкінці січня 2018 р. у Відні [Wintour 2018]. Як і слід було очікувати, проект 
мирного плану “Групи п’яти” викликав нервову реакцію з боку Дамаска та Москви, 
оскільки його положення суттєво не збігаються з їхнім баченням майбутнього об-
лаштування Сирії. До цього слід додати, що протягом останнього року Вашингтон 
та його союзники послідовно проводили курс на повернення сирійського мирного 
процесу в рамки женевського та віденського форматів під егідою ООН.

Про наявність серйозних розбіжностей між Вашингтоном і Москвою свідчить і 
те, що останнім часом представники адміністрації Д. Трампа неодноразово робили 
заяви про те, що ані США, ані ЄС, ані їхні регіональні партнери не братимуть учас-
ті у відновленні зруйнованої сирійської інфраструктури на територіях, що контро-
люються режимом Б. Асада [Remarks by Secretary of State… 2018]. Вашингтон 
займає також жорстку позицію щодо військової присутності Ірану в Сирії. Після за-
провадження санкцій проти ІРІ США чинять постійний тиск на Москву, вимагаючи 
від неї переглянути своє співробітництво з Тегераном і вплинути на нього з метою 
кардинального скорочення іранської присутності в Сирії. Таким чином, в умовах 
загальної кризи у відносинах між США та Росією сирійський конфлікт не лише не 
сприяє зниженню напруженості, а й, навпаки, став своєрідним драйвером посилен-
ня розбіжностей між двома державами.

Суперництво між США та РФ не обмежується сирійським напрямом. Росія, 
окрилена військово-політичним успіхом у Сирії, недвозначно заявила про свої на-
міри проводити багатовекторну політику на Близькому Сході. При цьому вона на-
магається скористатися тим, що внаслідок непередбачуваної та імпульсивної полі-
тики адміністрації Д. Трампа у Вашингтона виникли серйозні розбіжності з низкою 
його ключових регіональних союзників. Як слушно зазначають з цього приводу 
аналітики Фонду Карнегі, “Росія опортуністично з’явилася в регіоні... з тим, щоб 
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здобути прихильність незадоволених союзників США та утвердити себе як неза-
мінного посередника в стратегічно важливих конфліктах” [Cammack 2017, 71]. Слід 
визнати, що Москві справді вдалося поліпшити відносини з Єгиптом, Ізраїлем, Сау-
дівською Аравією і Туреччиною. Останнім часом Росія виявляє також підвищену 
політико-дипломатичну активність на лівійському напрямі. Москва декларує курс 
на “рівнонаближеність” до усіх сторін лівійського конфлікту і демонструє готов-
ність сприяти просуванню мирного політичного процесу в Лівії. Скориставшись 
сприятливою для себе кон’юнктурою, РФ також спромоглася відчутно збільшити 
поставки озброєнь та військової техніки країнам БС. Російський портфель військо-
вих замовлень від держав регіону становив у 2017 р. 8 млрд. доларів [Akulov 2017].

Безсумнівно, така бурхлива активність Росії на Близькому Сході, коли вона по-
сягає на сфери впливу США, не може не непокоїти Вашингтон. Думається, що, по-
при задеклароване президентом Д. Трампом бажання “тримати дистанцію” щодо 
неспокійного і малопередбачуваного регіону, яким є Близький Схід, сама логіка су-
перництва з Росією та загальна турбулентна обстановка на БС змусять його піти на 
повноцінну військово-політичну залученість США до близькосхідних справ.

В останні роки визначальним фактором геополітики на близькому сході 
виступає сунітсько-шиїтське протистояння, тон у якому задають, з одного боку, 
шиїтський іран, а з другого – сунітська саудівська аравія. Переважна більшість 
мусульман світу – 85–90 % – належать до сунітської течії ісламу, яка є основною, 
ортодоксальною, тоді як 10–15 % – до шиїтської (від арабського ши’а – група, пар-
тія, секта). Слід відзначити, що на Близькому Сході співвідношення прихильників 
цих двох напрямів у мусульманському населенні є дещо іншим – суніти становлять 
понад 60 % усіх мусульман, а шиїти – близько 40 %. До країн БС, у яких шиїти ста-
новлять більшість або значну меншість мусульманського населення, належать Іран 
(90–95 %), Бахрейн (65–70 %), Ірак (60 %), Ліван (45–55 %), Ємен (35–40 %), Ку-
вейт (20–25 %), Сирія (15–20 %) та Саудівська Аравія (10–15 %) [Mapping the Global 
Muslim… 2009, 10]. В Ірані проживає сьогодні більш ніж третина загальної чисель-
ності шиїтів у світі [Mapping the Global Muslim... 2009, 11].

В основі суперечностей між сунітами та шиїтами лежить різне бачення природи 
верховної влади в ісламській уммі (спільноті). Саме проблема влади спричинила ще 
в VII ст. розкол у мусульманському світі. Шиїти визнають єдино законними наступ-
никами пророка Мухаммеда та спадкоємцями влади в уммі його двоюрідного брата 
та зятя Алі ібн Абі Таліба та нащадків Алі по чоловічій лінії. Головною догмою 
шиїтського ісламу є вчення про імамат, в основі якого лежить уявлення про боже-
ственну природу верховної влади. У шиїзмі аятола – це намісник Аллаха, який вва-
жається представником “прихованого імама” (Мухаммеда аль-Махді), що заміщує 
його на період до його повернення. Між тим суніти виходять з того, що главою 
умми є духовний та світський лідер, який призначається або обирається людьми. 
Вони шанують чотирьох “праведних халіфів”, але не визнають династію Алі. Для 
сунітів шиїтське розуміння функції імама як посередника між Богом та людиною є 
неприпустимим, оскільки вони дотримуються концепції прямого поклоніння Алла-
ху, без посередників. У сунізмі інститут духовенства позбавлений містичного орео-
лу. Суніти сприймають імама як звичайного релігійного діяча, який заслужив 
авторитет своїми богословськими знаннями і є керівником ритуалу молитви.

Першим поштовхом до загострення сунітсько-шиїтських суперечностей на Близь-
кому Сході, які протягом більшої частини ХХ ст. перебували у “сплячому стані”, 
стала ісламська революція 1979 р. в Ірані. У цій країні утвердився теократичний ре-
жим аятоли Хомейні, який проголосив “експорт ісламської революції” одним з базо-
вих принципів зовнішньої політики ІРІ. Перемога революції в Ірані ознаменувала 
початок боротьби в регіоні БС між двома проектами ісламського фундаменталізму. 
Саме тоді було закладено основу для радикального розколу між консервативно-



Cучасна криза на Близькому Сході: геополітичний аспект

The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          101

охоронним сунітським фундаменталізмом, полюсом якого стала Саудівська Аравія, 
та революційним шиїтським фундаменталізмом, центром якого став Іран [Кузнецов 
2014, 147]. Прагнення іранського лідера аятоли Хомейні поширити іранську модель 
на арабські держави БС надовго сформувало у свідомості керівної саудівської еліти 
ворожий образ Ірану.

Роль потужного детонатора, що викликав подальше поглиблення сунітсько-
шиїтського протистояння, відіграли воєнне вторгнення США в Ірак у 2003 р. та 
подальша окупація цієї країни, що призвела до затяжної іракської війни. Слід від-
значити, що Ірак є колискою шиїзму і саме тут розташовані головні шиїтські свя-
тині. Попри це, політична влада на території сучасного Іраку, починаючи з часів 
Арабського халіфату і закінчуючи періодом С. Хусейна, завжди належала суніт-
ській меншості. Держава незмінно проводила політику конфесійної та етнічної 
дискримінації щодо переважної більшості населення – шиїтів та найбільшої етніч-
ної меншини – курдів. З приходом американців ситуація в Іраку разюче змінилась, 
але не на краще. Замість зруйнованих державних інститутів періоду С. Хусейна 
було сформовано нову політичну систему, яка стала результатом механічного пере-
несення на іракський ґрунт принципів і механізмів західної демократії. Це дало 
змогу шиїтам за підтримки американців зайняти панівні позиції на політичній аре-
ні та захопити основні владні важелі, відтіснивши сунітів на другий план. З тих 
пір керівна шиїтська більшість в Іраку проводить відверто дискримінаційну полі-
тику щодо сунітів.

Здійснивши збройну інтервенцію до Іраку, Вашингтон мимоволі відкрив “скри-
ню Пандори”. Іракська війна мала вкрай негативні наслідки для Іраку, регіону БС у 
цілому та для самих США. Вона призвела до кардинальної дестабілізації ситуації 
всередині країни, ескалації силового сунітсько-шиїтського протиборства, перетво-
рення Іраку на розсадник міжнародного тероризму. У регіональному масштабі ірак-
ська криза спричинила різке порушення балансу сил і дестабілізацію обстановки в 
усьому регіоні БС, загострення етноконфесійних суперечностей, активізацію екс-
тремістських терористичних організацій на кшталт “Аль-Каїди”, безпрецедентний 
сплеск антиамериканських настроїв в арабському світі.

Водночас унаслідок падіння режиму С. Хусейна в Багдаді перед Іраном відкри-
лось широке “вікно можливостей”, яким він вміло скористався. По-перше, прихід 
шиїтів до влади в Іраку став надихаючим прикладом для шиїтських общин у бага-
тьох арабських державах і надав потужного імпульсу політичній активізації шиїтів, 
особливо в тих країнах, де вони зазнають дискримінації. Іран став систематично 
надавати морально-політичну та іншу підтримку своїм одновірцям в арабських дер-
жавах у боротьбі за їхні права, розглядаючи це як важливий важіль тиску на своїх 
арабських опонентів. Саудівська Аравія та інші арабські монархії Перської затоки 
небезпідставно сприймають таку політику Тегерана як підривну діяльність, що ста-
новить загрозу не лише для внутрішньополітичної стабільності цих країн, а й для 
самого існування монархічних режимів. Особливо болісно Ер-Ріяд сприймає будь-
які “іранські підступи” в Бахрейні, Ємені та самій КСА. Слід зауважити, що саудів-
ські шиїти мешкають переважно у Східній провінції, на території якої зосереджена 
більша частина нафтових покладів країни.

По-друге, Ірану вдалося у стислі строки налагодити досить тісні партнерські від-
носини з шиїтським урядом у Багдаді і значно посилити свої позиції в шиїтській 
общині Іраку. У результаті ця країна перетворилася з колишнього противника Ірану 
на його союзника. У цей же період остаточно сформувався стратегічний альянс Те-
герана та Дамаска, що активно взаємодіяв на іракському та ліванському напрямах. 
Завдяки своєму молодшому партнеру “Хезболлі” Іран спромігся також суттєво по-
силити свій вплив у Лівані. “Хезболла” перетворилась на панівну політичну та вій-
ськову силу в цій країні, здобувши право вето у процесі ухвалення ліванським 
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урядом будь-яких важливих рішень. Таким чином, можна було говорити про успіш-
ну реалізацію Тегераном проекту створення так званого “шиїтського півмісяця”, 
який, за його задумом, має простягатися від Ірану до узбережжя Середземного 
моря. До цього слід додати, що в період президентства М. Ахмадінежада (2005–
2013 рр.) неоконсервативне керівництво ІРІ не приховувало своїх гегемоністських 
устремлінь на Близькому Сході, проводячи експансіоністську політику і прагнучи 
утвердження Ірану як регіональної наддержави. Саме в цей період в Ірані були при-
скорені роботи зі створення власної ядерної зброї та ракетних технологій.

Іранська зовнішня політика на БС дедалі більше сприймалась у столицях араб-
ських сунітських держав як серйозна загроза регіональній безпеці та стабільності, 
як така, що має на меті забезпечити панівне становище Ірану в регіоні. В Ер-Ріяді, 
крім того, ця політика розглядається як прямий виклик авторитету Саудівської Ара-
вії як лідера арабського світу та оплоту сунізму в регіоні, а також як намагання пі-
дірвати підвалини саудівської монархії.

Наприкінці 2000-х років сунітсько-шиїтське протистояння вийшло на якісно но-
вий рівень, що дає змогу розрізняти в ньому два виміри: локальний та регіональ-
ний. На локальному рівні це протистояння розглядається як сутнісне, тоді як на 
регіональному відіграє інструментальну роль у боротьбі за геополітичне лідерство 
між Саудівською Аравією та Іраном. При цьому, як справедливо вважають росій-
ські експерти, еліти ІРІ та КСА “стратегічно не готові змиритися з роллю націо-
нальних держав, відмовившись від релігійного месіанства в зовнішній політиці” 
[Аксененок 2017, 11].

У зазначений період арабські держави Перської затоки намагалися створити про-
тивагу іранській експансії через формування сунітського військово-політичного 
блоку, який мав би вибити Ірак та Сирію з орбіти впливу Ірану та завадити дестабі-
лізації арабських монархій. Проте серйозною перешкодою на шляху реалізації цьо-
го проекту стало різне сприйняття ступеня іранської загрози країнами РСАДПЗ та 
їхня неготовність дотримуватись єдиної стратегії. Якщо для КСА та Бахрейну Іран 
є реальною загрозою, то Кувейт та Оман сприймають ІРІ набагато менш болісно і 
схиляються до більш компромісних варіантів ведення справ з Тегераном.

З початком бурхливих подій “арабської весни” та виникненням у регіоні низки 
локальних збройних конфліктів ірано-саудівське протистояння набуло характеру 
жорсткої конфронтації, яка перетворилася, за влучним визначенням аналітиків Єв-
ропейської ради з міжнародних відносин, на “центральну лінію битви в регіоні” та 
“вісь, навколо якої обертається регіональна політика” [Barnes-Dacey, Geranmayeh, 
Lovatt 2018, 1]. Західні ЗМІ та політологи охрестили цей конфлікт “ірано-саудівсь-
кою холодною війною” та “новою близькосхідною холодною війною” [Fitch 2017]. 
Ця “холодна війна” ведеться сторонами на багатьох рівнях з метою посилення сво-
го геополітичного, економічного та конфесійного впливу, а також забезпечення ре-
гіональної гегемонії.

Як зазначалось вище, на сучасному етапі центр ваги ірано-саудівського проти-
стояння перемістився у площину локальних конфліктів, у яких геополітичні супер-
ники беруть участь або безпосередньо, через пряме воєнне втручання (Іран у сирій-
ському конфлікті, КСА та ОАЕ в єменському конфлікті), або опосередковано, через 
своїх союзників – недержавних акторів (КСА та Катар у Сирії, Іран у Ємені). Пока-
зовою в цьому плані була реакція сторін протистояння на народне повстання шиїтів 
у Бахрейні, яке спалахнуло в лютому 2011 р. під впливом “арабської весни”. Учас-
ники мирних протестних акцій виступали під гаслами надання більшої політичної 
свободи та рівних прав шиїтській більшості населення Бахрейну, які згодом пере-
росли у вимогу покласти кінець правлінню сунітської монархічної династії Аль-
Халіфа. За цих умов на прохання короля Бахрейну Хамада ібн Іси аль-Халіфа Сау-
дівська Аравія та ОАЕ в березні 2011 р. направили в цю країну свій військовий 
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контингент, за допомогою якого шиїтське повстання було досить швидко приду-
шено. Як і слід було очікувати, усі держави-члени РСАДПЗ, а також Єгипет та 
Ємен підтримали воєнну акцію КСА та ОАЕ в Бахрейні, тоді як Іран та Ірак різко 
засудили її. Керівництво Саудівської Аравії та Бахрейну, зі свого боку, обвинувати-
ло Іран у “підбурюванні” протестувальників у Манамі та “керуванні” протестами 
[Slackman 2011].

В останні роки під проводом Ірану з одного боку та Саудівської Аравії – з дру-
гого утворились дві протиборчі коаліції. До складу проіранської коаліції входять 
власне Іран, а також Ірак, Сирія та “Хезболла”, тоді як просаудівська коаліція скла-
дається з КСА, ОАЕ та Ізраїлю. Слід визнати, що на сучасному етапі Іран та його 
союзники мають відчутну перевагу над своїми суперниками. Просаудівській коалі-
ції, попри усі її зусилля, так і не вдалося зупинити іранську експансію та змінити 
баланс сил на свою користь. Це пояснюється кількома чинниками.

По-перше, Іран довів свою здатність більш ефективно, ніж КСА, взаємодіяти зі 
своїми молодшими партнерами з числа недержавних акторів та використовувати їх 
для досягнення своїх цілей. Поступаючись за своїм звичайним військовим потен-
ціалом не лише США та Ізраїлю, а й Саудівській Аравії, Тегеран обрав стратегію 
асиметричного стримування противників з метом нівелювання цього дисбалансу 
сили. Важливу роль у цій стратегії відіграє “Хезболла”, здатна завдавати ударів 
противникам Ірану на відстані від його території. Крім того, “Хезболла” та шиїт-
ські парамілітарні угруповання з Іраку, Афганістану та Пакистану, які воювали в 
Сирії під загальним керівництвом іранських військових, продемонстрували досить 
високий рівень боєздатності та скоординованості дій. Між тим КСА та Катар обра-
ли хибний курс, зробивши ставку на підтримку в сирійському та іракському кон-
фліктах здебільшого радикальних ісламістських угруповань. При цьому Ер-Ріяд і 
Доха примудрялися конкурувати між собою, підтримуючи різні угруповання і, від-
повідно, розпорошуючи свої сили [Lynch 2018]. Ця політика виявилась контрпро-
дуктивною і спрацювала проти інтересів самих арабських монархій.

По-друге, Іран майстерно використовує у своїх інтересах нові стратегічні мож-
ливості, які відкриваються перед ним у регіоні. Найяскравішими прикладами в цьо-
му плані є посилення ІРІ свого впливу в Іраку після вторгнення США в цю країну 
та використання Тегераном ситуації в Ємені, де він, спираючись на свого союзни-
ка – хуситську “Ансаруллу”, “створює усі умови”, причому з мінімальними ви-
тратами, для того, щоб Саудівська Аравія та її союзники якнайдовше загрузли у 
трясовині єменської війни [Barnes-Dacey, Geranmayeh, Lovatt 2018, 3].

По-третє, Іран досить вправно повертає собі на користь суперечності, які вини-
кають у таборі його противників. Так, він сповна скористався можливостями, які 
з’явилися в нього у зв’язку з так званою катарською дипломатичною кризою, що 
спалахнула 5 червня 2017 р. і триває дотепер. У той день низка арабських та афри-
канських держав, зокрема КСА, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет та Ємен, оголосили про 
припинення дипломатичних відносин з Катаром (Йорданія знизила рівень свого 
дипломатичного представництва в Досі). Цими країнами було також призупинено 
повітряне сполучення з Катаром, а суднам під катарським прапором було забороне-
но заходити до їхніх портів. Саудівська Аравія, крім того, закрила кордон з Ката-
ром, що викликало там ажіотажний попит на продукти харчування, оскільки пере-
важна більшість продовольчих товарів доставлялись до Катару через територію 
КСА [Campbell 2017].

Країни-ініціатори бойкоту та часткової блокади Катару обвинуватили його в 
“підтримці тероризму”, втручанні у внутрішні справи арабських держав та просу-
ванні екстремістської ідеології через ЗМІ. Крім того, Досі інкримінувались фінан-
сова підтримка терористичних організацій “Аль-Каїда” та ДАІШ, а також дружні 
стосунки з Іраном [Nuruzzaman 2017].
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В основі катарської дипломатичної кризи лежить конкуренція за лідерство в ре-
гіоні між Саудівською Аравією та Катаром. Бувши невеликою, але багатою держа-
вою, Катар став претендувати на виняткове місце в системі міжнародних відносин, 
прагнучи впливати на політичні процеси в арабських країнах. Незалежна зовнішня 
політика Дохи стала реальною перешкодою для КСА, яка намагається встановити 
власне політичне домінування в рамках стратегії “сунітського НАТО”. Крім того, 
для Саудівської Аравії, ОАЕ та Єгипту є неприйнятною фінансова підтримка Ката-
ром радикальної ісламістської організації “Брати-мусульмани”, яка заборонена в 
цих країнах. Суттєвим подражнювачем для керівних режимів у низці арабських 
країн є також діяльність катарського телеканалу “Аль-Джазіра”. 23 червня 2017 р. 
уряду Катару було передано перелік вимог із 13 пунктів, серед яких варто виділити 
зниження рівня дипвідносин з Іраном, припинення військового співробітництва з 
Туреччиною та ліквідацію турецької військової бази в країні, закриття телеканалу 
“Аль-Джазіра” [What are the 13 demands…2017]. У відповідь катарська сторона на-
звала ці вимоги “нездійсненними та нереалістичними”.

Як і слід було очікувати, єдиними двома регіональними державами, які засудили 
бойкот Катару та підтримали його, були Іран і Туреччина. За погодженням з катар-
ською стороною Анкара відразу після початку катарської дипломатичної кризи по-
чала нарощувати свою присутність на турецькій військовій базі в Катарі. Станом на 
кінець 2017 р. чисельність турецького військового контингенту на згаданій базі ста-
новила понад 3000 осіб [Bekdil 2017]. Щодо Ірану, то він у перші дні після початку 
катарської кризи постачав вантажними літаками до Катару значні партії овочів, 
фруктів та яловичини. Вже в серпні 2017 р. дві держави відновили дипломатичні 
відносини в повному обсязі, що надало імпульсу подальшому розвитку торговельно-
економічного співробітництва між ними [Qatar: Governance… 2019]. У цей же пе-
ріод Ірану вдалося також поліпшити свої двосторонні відносини з Туреччиною.

Таким чином, внаслідок саудівсько-катарського конфлікту Тегеран здобув додат-
кові політичні дивіденди, тоді як Ер-Ріяд зазнав відчутних втрат. КСА власними ру-
ками підштовхнула Катар в обійми Ірану та Туреччини, а її відносини з Анкарою 
ще більше погіршилися. Як слушно зауважує з цього приводу американський до-
слідник Марк Лінч, бойкот і блокада Катару обернулися проти самої Саудівської 
Аравії. Катар виявився “більш стійким”, ніж очікувалось, відносини Ер-Ріяда з Ва-
шингтоном погіршились, а спробам стримати Іран було завдано значної шкоди 
[Lynch 2018].

У результаті на нинішньому етапі проіранський блок видається більш моноліт-
ним та дієздатним, ніж антиіранський альянс, який навіть важко назвати “суніт-
ським блоком”. Єгипет, незважаючи на щедру фінансову допомогу, яку він дістає в 
останні роки від КСА, та тиск із боку Ер-Ріяда, постійно ухиляється від активної 
участі у згаданій коаліції. Внаслідок недалекоглядної політики Саудівської Аравії, 
яка ініціювала бойкот і блокаду Катару, цю країну було втрачено як учасника анти-
іранського альянсу, а всередині РСАДПЗ стався глибокий розкол. Блокування Ізраї-
лю з КСА та ОАЕ має ситуативний характер і базується на наявності в учасників 
альянсу спільного ворога – Ірану. Для Ізраїлю, на переконання його керівництва, 
Іран становить екзистенційну загрозу, оскільки прагне його знищення. Особливу 
тривогу викликають у Тель-Авіва підтримка Тегераном ворожих Ізраїлю організа-
цій, насамперед “Хезболли”, наявність в ІРІ значного військового потенціалу, збе-
реження в нього можливості відновити проект створення ядерної зброї, а також 
активна розробка ним ракетної програми.

Важливо відзначити, що, навіть за наявності в Ізраїлю та арабських монархій 
Перської затоки обопільного бажання поглиблювати взаємодію на антиіранській 
основі, таке співробітництво має певні обмеження. Так, деякі західні аналітики ви-
словлюють обґрунтовані сумніви з приводу того, що Ер-Ріяд буде здатний забезпечити 
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необхідну громадську підтримку та регіональне дипломатичне прикриття для нор-
малізації дипломатичних відносин з Ізраїлем та проведення спільних воєнних опе-
рацій за відсутності реального прогресу в палестино-ізраїльському мирному процесі 
[Barnes-Dacey 2018, 5]. Водночас інші експерти вважають, що в нинішньому близь-
косхідному контексті значна частина арабських сунітських держав відчувають сер-
йозну загрозу своїй ідентичності в особі шиїтського Ірану, що не лише підштовхує 
їх до спільних дій з Ізраїлем, а й зумовлює можливість зближення з ним навіть за 
відсутності розв’язання палестинської проблеми [Звягельская 2018, 28–29].

Слід відзначити, що Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ об’єднує переконання в 
тому, що Ірану можна протистояти лише за допомогою сили. Вони розглядають 
будь-які спроби взаємодіяти з цією країною дипломатичними методами як марні та 
навіть небезпечні [Barnes-Dacey 2018, 4]. Головним чинником, який надає цим краї-
нам впевненості у правильності обраної позиції, є моральна підтримка з боку США. 
Як зазначалось вище, адміністрація Д. Трампа проголосила протидію гегемоніст-
ським устремлінням Ірану як один з головних пріоритетів своєї близькосхідної по-
літики. Так що Вашингтон та його регіональні партнери виявилися однодумцями у 
своїх підходах до іранського питання. КСА та ОАЕ підтримали висунуту США ідею 
формування вищезгаданого “арабського НАТО” (MESA), але перспективи його 
створення видаються поки що вельми проблематичними з огляду на розкол, що 
стався всередині РСАДПЗ. При цьому нинішні учасники сунітського альянсу роз-
раховують на те, що Вашингтон перейде від антиіранської риторики до конкретних 
справ і надасть їм дієву військову підтримку. Попри непередбачуваність президента 
Д. Трампа та його небажання надавати таку підтримку, Тель-Авів та Ер-Ріяд не по-
лишають своїх намірів втягнути США в повномасштабне протиборство з Іраном.

Таким чином, глобальні гравці США та Росія опинились по різні боки в ірано-
саудівському протистоянні. Вашингтон демонстративно підтримує антиіранський 
альянс, тоді як РФ, здійснивши воєнну інтервенцію до Сирії, відразу набула статусу 
військового партнера Ірану, Сирії та “Хезболли”. Внаслідок цих недалекоглядних 
дій США та РФ основна лінія розколу на Близькому Сході ще більше поглибилась, 
а градус напруги дедалі зростає.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:
1. Сучасна геополітична криза є важливою складовою загальної глибокої кризи 

на Близькому Сході і має багатоаспектний характер.
2. Яскравим виявом цієї кризи є наявність у регіоні низки локальних збройних 

конфліктів. Характерними рисами цих конфліктів є їхня гібридність, асиметрич-
ність, здатність “продукувати метастази” та висока резистентність до політико-
дипломатичного урегулювання.

3. На тлі конфлікту в Сирії та ірано-саудівського протистояння палестино-ізраїль-
ський конфлікт тимчасово втратив свою центральну роль у контексті регіональної 
безпеки на Близькому Сході і фактично відійшов на другий план.

4. Важливим аспектом геополітичної кризи на БС є масштабна гуманітарна кри-
за, спричинена конфліктами в Сирії та Ємені.

5. Відбулися суттєві зрушення в геополітичному балансі сил на БС як на рівні 
глобальних, так і регіональних акторів. Спостерігаються також зміни у співвідно-
шенні сил між глобальними та регіональними гравцями на користь останніх. Де-
далі частіше регіональні актори використовують своїх глобальних союзників у 
власних інтересах, нав’язуючи їм свій порядок денний. У результаті глобальні грав-
ці перетворюються з регуляторів регіональних конфліктів на заручників регіональ-
них еліт.

6. Ще одним дестабілізаційним фактором на БС є стрімке зростання в останні 
роки кількості збройних недержавних акторів (ЗНА) та активна участь багатьох з 
них у регіональних конфліктах.
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7. Тривожною тенденцією в сучасній політиці глобальних та регіональних акто-
рів на Близькому Сході є поширена практика нехтування загальновизнаними нор-
мами міжнародної поведінки. Дедалі частіше перевага віддається ними військовій 
силі як засобу впливу та розв’язання спірних питань.

8. В останні роки Близький Схід перетворився на арену запеклого суперництва 
провідних глобальних та регіональних гравців за владу та сфери впливу. Центр ваги 
цього суперництва перемістився у площину регіональних конфліктів. Характерною 
особливістю поведінки провідних акторів є саме їхня активна залученість, а інколи 
й пряме силове втручання в перебіг нових збройних конфліктів на Близькому Сході 
з метою розв’язання власних завдань.

9. Критично важливими для формування нового балансу регіональної безпеки на 
БС є чотири діади суперників: США – Росія, США – Іран, Ізраїль – Іран та Саудів-
ська Аравія – Іран. Імовірність зниження напруги в цих діадах на нинішньому етапі 
оцінюється експертами як дуже низька.

10. На тлі глобальної кризи в американо-російських відносинах простір для кон-
структивної взаємодії двох держав на Близькому Сході максимально звузився, а су-
перництво між ними набуває характеру жорсткого протистояння.

11. В останні роки визначальним фактором геополітики на Близькому Сході ви-
ступає сунітсько-шиїтське протистояння, яке уособлюється сьогодні протиборством 
між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією. У вирву цього проти-
стояння втягнуто чимало провідних акторів на БС, включаючи США та РФ, що ро-
бить його найнебезпечнішим дестабілізаційним фактором у регіоні.

12. Сьогодні ми спостерігаємо колапс старого регіонального порядку на Близь-
кому Сході, на зміну якому приходять анархія та “антипорядок”.

13. Вкрай актуальним для Близького Сходу питанням є формування тут колек-
тивної системи безпеки, але нинішня ситуація в регіоні та поведінка провідних 
гравців не дають підстав розраховувати на створення такої системи в осяжному 
майбутньому.

1 У рамках цієї статті поняття “Близький Схід” охоплює географічний регіон, що про-
стягається від Ірану на сході до Марокко на заході.

2 “Хезболла” – шиїтська радикальна ісламістська політична партія та воєнізована орга-
нізація, що базується в Лівані і виступає за створення в цій країні ісламської теократичної 
держави на зразок Ірану.
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Cучасна криза на близькому сході: геополітичний аспект
В. І. Нагайчук

У цій статті геополітична криза на Близькому Сході розглядається як важлива складова 
загальної глибокої кризи, що охопила цей регіон. Потужними поштовхами до поглиблення 
кризи стали воєнне вторгнення США в Ірак та окупація цієї країни (2003–2011 рр.), а також 
“арабська весна” 2010–2011 рр., які поклали початок болісним і багато в чому руйнівним 
трансформаційним процесам у регіоні. Розкриваються характерні особливості регіональ-
них конфліктів “нового покоління” на Близькому Сході. Центральне місце у структурі цих 
конфліктів посідає за усіма параметрами громадянська війна в Сирії, яка відтіснила на дру-
гий план палестино-ізраїльський конфлікт. Значну увагу приділено аналізу суттєвих зру-
шень у геополітичному балансі сил на Близькому Сході як серед глобальних, так і регіональ-
них акторів, відзначається зростання ролі регіональних держав та збройних недержавних 
акторів у геополітичних процесах у регіоні. Спостерігається дедалі активніше використан-
ня регіональними акторами сили глобальних гравців у власних інтересах. У результаті гло-
бальні актори стають щодалі вразливішими до впливу своїх регіональних партнерів. Близь-
косхідний регіон перетворився на арену запеклого суперництва провідних глобальних та 
регіональних гравців за владу та сфери впливу. Центр ваги цього суперництва перемістився 
у площину локальних конфліктів. Тривожною тенденцією в політиці глобальних та регіо-
нальних акторів на Близькому Сході є поширена практика нехтування загальновизнаними 
нормами міжнародної поведінки. Це, зокрема, знаходить свій вияв у їхньому безпрецедент-
ному втручанні в локальні конфлікти, зокрема із застосуванням військової сили. Критично 
важливими для формування нового балансу регіональної безпеки на БС є чотири діади су-
перників: США – Росія, США – Іран, Ізраїль – Іран та Саудівська Аравія – Іран. На тлі гло-
бальної кризи в американо-російських відносинах простір для конструктивної взаємодії 
США та Росії на Близькому Сході максимально звузився, а суперництво між ними набуває 
дедалі жорсткішого характеру. В останні роки визначальним фактором геополітики на 
Близькому Сході виступає сунітсько-шиїтське протистояння, яке уособлюється в проти-
борстві між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією. У вирву цього проти-
стояння втягнуто чимало провідних акторів на БС, включаючи США та РФ, що робить 
його найнебезпечнішим дестабілізаційним фактором у регіоні. Сьогодні на Близькому Схо-
ді спостерігається руйнація старого регіонального порядку, на зміну якому приходять хаос 
та “антипорядок”.

ключові слова: американо-російське суперництво, Близький Схід, геополітична криза, 
глобальні актори, збройні недержавні актори, конфлікт у Сирії, протистояння між Іраном та 
Саудівською Аравією, регіональні актори, регіональні конфлікти, сунітсько-шиїтські супе-
речності

современный кризис на ближнем Востоке: геополитический аспект
В. И. Нагайчук

В данной статье геополитический кризис на Ближнем Востоке рассматривается как важ-
ная составляющая общего глубокого кризиса, охватившего этот регион. Мощными толчка-
ми к углублению кризиса послужили военное вторжение США в Ирак и оккупация этой 
страны (2003–2011 гг.), а также “арабская весна” 2010–2011 гг., положившие начало болез-
ненным и во многом разрушительным трансформационным процессам в регионе. Раскры-
ваются характерные особенности региональных конфликтов “нового поколения” на Ближ-
нем Востоке. Центральное место в структуре этих конфликтов занимает по всем параметрам 
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гражданская война в Сирии, оттеснившая на второй план палестино-израильский конфликт. 
Значительное внимание уделено анализу существенных сдвигов в геополитическом балан-
се сил на Ближнем Востоке как среди глобальных, так и региональных акторов, отмечается 
повышение роли региональных государств и вооруженных негосударственных акторов в 
геополитических процессах в регионе. Наблюдается все более активное использование ре-
гиональными акторами силы глобальных игроков в собственных интересах. В результате 
глобальные акторы становятся все более уязвимыми к влиянию своих региональных пар-
тнеров. Ближневосточный регион превратился в арену ожесточенного соперничества веду-
щих глобальных и региональных игроков за власть и сферы влияния. Центр тяжести этого 
соперничества переместился в плоскость локальных конфликтов. Тревожной тенденцией в 
политике глобальных и региональных акторов является распространенная практика прене-
брежения общепризнанными нормами международного поведения. Это, в частности, нахо-
дит свое проявление в их беспрецедентном вмешательстве в локальные конфликты, в том 
числе с применением военной силы. Критически важными для формирования нового ба-
ланса региональной безопасности являются четыре диады соперников: США – Россия, 
США – Иран, Израиль – Иран и Саудовская Аравия – Иран. На фоне глобального кризиса в 
американо-российских отношениях пространство для их конструктивного взаимодействия 
максимально сузилось, а соперничество между ними приобретает все более жесткий харак-
тер. В последние годы определяющим фактором геополитики на Ближнем Востоке высту-
пает суннитско-шиитское противостояние, которое воплощается в противоборстве между 
шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией. В воронку этого противостояния втя-
нуто немало ведущих игроков на БВ, включая США и Россию, что делает его наиболее 
опасным дестабилизирующим фактором в регионе. Сегодня на Ближнем Востоке наблю-
дается разрушение старого регионального порядка, на смену которому приходят анархия и 
“антипорядок”.

ключевые слова: американо-российское соперничество, Ближний Восток, вооружен-
ные негосударственные акторы, геополитический кризис, глобальные акторы, конфликт в 
Сирии, противостояние между Ираном и Саудовской Аравией, региональные акторы, ре-
гиональные конфликты, суннитско-шиитские противоречия

Стаття надійшла до редакції 15.02.2019



116                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

ISSN 1682-5268 (on-line); ISSN 1608-0599 (print)
Shìdnij svìt, 2019, No. 1, pp. 116–131

BHAGAVADGĪTĀ. CHAPTER 4 /
TRANSLATED FROM THE SANSKRIT, INTRODUCTORY ARTICLE
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This publication presents the Ukrainian translation of the fourth chapter of Bhagavadgita, which 
composed perhaps in the 1st or 2nd century CE and is the most famous of the Hindu Scriptures.

The fourth chapter is called The Yoga of Knowledge and of Renunciation of Action. The chapter 
first describes the way of transferring sacred knowledge about yoga. Krishna taught the sun-god; 
the sun-god expounded this teaching to the ancestor of mankind Manu; Manu proclaimed it to the 
mythological king Ikshavaku. In this chapter, we encounter one of the earliest descriptions of the 
Hindu concept of avatars or embodiments of the Deity. Krishna explains the reason for his incar-
nation, “Whenever, there is decline in righteousness and an upsurge in unrighteousness, I then 
manifest Myself”.

In the fourth chapter, for the first time in Bhagavad Gita the word bhakta sounded. This San-
skrit term means “religious devotee” or follower of Bhakti Yoga which is way of worshiping God 
and serving him with love and devotion. Bhakti Yoga is one of the main themes of the Bhagavad 
Gita, where Krishna acts as the Supreme Godhead. In particular Krishna is credited with creating 
four main classes (varnas) of the ancient Indian society.

Much of the chapter is devoted to the further consideration of such concepts as action and 
inaction. In ten verses described various kinds of symbolic offerings, which since Upanishads’ 
time began to supplant the Vedic sacrifice. It is noted that the “offering of knowledge” is the 
highest kind of sacrifice.

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

Keywords: Bhagavadgita, Hinduism, India, karma, Mahabharata, religion, Sanskrit, transla-
tion, yoga 

БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВА 4 / 
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

Продовжуємо публікацію перекладу найвідомішої священної книги індусів – 
“Бгаґавадґіти”. Цей номер журналу містить главу 4, яка перекладалася із санскрит-
ського тексту критичного видання шостої книги “Магабгарати”1 [The Mahabharata… 
1947]. (Глави 1–3 див. у 2–4 номерах журналу за минулий рік). Інші фрагменти “Ма-
габгарати”, процитовані в примітках, перекладалися з відкоректованого санскрит-
ського тексту, який теж базується на цьому виданні2. Санскритська термінологія пе-
редана згідно з рекомендаціями, викладеними в статті “Практична транскрипція 
санскритських власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 2018].

Уся четверта глава написана віршовим розміром шлока (śloka): два рядки по 
шістнадцять складів, розбиті цезурою навпіл. Назва глави – “Йоґа знання й зречення 
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дій” (jnāna-karma-saṁñyāsa-yoga) – у перекладі може мати дещо інший вигляд: 
“Йоґа зречення дій через знання”. Також зустрічаються видання з іншими варіанта-
ми назви: jnāna-yoga (“Йоґа знання”) або karma-brahmārpana-yoga (“Йоґа ритуалу 
офіри Брагману”).

У першому вірші Кришна повідомляє, що в незапам’ятні часи він повідав знання 
про йоґу богові сонця Вівасвану. Арджуна, певна річ, не розуміє сказаного: “Ти на-
родився пізніше, Вівасван народився раніше. Як же розуміти, що спочатку ти про-
вістив її?” Такими само незрозумілими були для юдеїв звернені до них слова Ісуса: 
“Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день Мій, і він бачив, і ті-
шився” (Євангелія від Йоана 8.56). Юдеї відреагували майже так, як Арджуна: “Ти 
й п’ятдесяти років не маєш іще, й Авраама Ти бачив?” Але, на відміну від Ісуса, 
який обмежився короткою фразою “Перш ніж був Авраам, Я є”, Кришна дає більш 
розгорнуту відповідь. Він пояснює, що не лише він, а й Арджуна вже неодноразово 
народжувався – просто Арджуна не пам’ятає своїх минулих життів, а Кришна, мало 
того, що пам’ятає, ще і є Богом. 

В індійській літературі ім’я “Кришни, сина Девакі” вперше з’являється в “Чхан-
доґ’я-упанішаді” (близько VII ст. до н. е.), але без жодних вказівок на його боже-
ственність. У санскритській граматиці Паніні (IV ст. до н. е.) Кришна згадується 
(разом з Арджуною) як напівбог, але в написі на колоні, встановленій у II ст. до н. е. 
в місті Беснаґарі, Васудева (одне з імен Кришни) вже названий “Богом богів”.

У віршах 6–7 ми стикаємося з одним із найбільш ранніх описів концепції авата-
рів3 (втілень) Божества. Кришна обґрунтовує необхідність своїх сходжень у світ: 
“Кожен раз, коли настає занепад дгарми й зростає адгарма4, Я маніфестую себе” (7). 
На відміну від юдейсько-християнської есхатології, яка очікує остаточного кінця 
світу, історія світу, змальована індуїзмом, має циклічний характер. Зокрема, бог 
сонця повідав іншій легендарній особі отримане від Кришни вчення йоґи, і “так її 
один за одним пізнавали царствені мудреці5” (2). Однак “з тривалим плином часу 
вона була тут втрачена” (2). Щоб відродити її, а також “задля спасіння праведних 
і на погубу злочинцям, для встановлення дгарми” (8) знову з’являється Кришна. 
Детально численні антропоморфні або навіть зооморфні аватари Кришни (чи Вішну, 
з яким Кришна асоціює себе у вірші 10.21) описані в пуранах6.

І от “прадавня йоґа” знову повідана Кришною – на цей раз Арджуні, бо той друг 
Кришни і його бгакт. Термін bhakta, який вперше звучить у “Бгаґавадґіті” в третьо-
му вірші четвертої глави, є пасивним дієприкметником минулого часу від √bhaj 
(“поділяти”, “служити”, “шанувати”, “кохати”) і може приблизно перекладатися 
словом “шанувальник”. Так зазвичай називають себе послідовники бгакті-йоґи7 – 
шляху шанування Бога та служіння Йому з любов’ю та відданістю. Проте на почат-
ку XX ст. тамільський поет Субраманья Бараді (1882–1921) сформулював концепцію 
дешя-бгакті – любові до рідної землі й релігійного служіння їй як вияву Божества. 
Ще до нього Бонкімчондро Чоттопаддгай (1838–1894) у своєму вірші “Славлю 
Матір-[Батьківщину]” (vande mātaram), який став національною піснею Індії, звер-
тався до Батьківщини як до богині. Слова цієї пісні індійці повторювали як мантру 
(молитву). Видатний індійський мислитель, революціонер і містик Оробіндо Гош 
(Ôrôbindô Ghoṣ 1872–1950), який став видавати в Калькутті газету “Банде матарам”, 
зазначав: “Лише коли бачиш очима й розумом Батьківщину як щось більше за кла-
поть землі чи сукупність індивідів, коли вона бачиться як велика божественна й 
материнська Сила… лише тоді дріб’язкові острахи й сподівання зникають у все-
осяжній любові до Матері й прагненні служити їй і лише тоді народжується па-
тріотизм, що творить чудеса й рятує приречену націю… Велика нація з таким 
баченням ніколи більше не схилить свою голову перед ярмом загарбників” [India’s 
rebirth… 2000].
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У віршах 9–11 Кришна обіцяє, що ті люди, котрі знають про божественність його 
народження й діянь, розривають реінкарнаційний ланцюг і потрапляють у Царство 
Боже. І вже багато людей туди потрапило – однак перелічуються додаткові характе-
ристики тих, хто цього досяг: очищення знанням і акезою, свобода від пристрастей, 
страху й гніву, “просякнутість” Кришною. Але якщо хтось, віддаючи перевагу не 
Царству Божому, а якимось мирським цілям, поклоняється іншим божествам, то він 
завдяки прихованому втручанню Кришни теж отримає своє. (Докладніше ця тема 
розвинута в сьомій главі).

У вірші 13 Кришна твердить, що саме він створив чотири варни8 (головні вер-
стви давньоіндійського суспільства), причому наголошує, що створив їх “згідно з 
особливостями ґун9 і дій”. Деякі реформатори індуїзму спираються на це ствер-
дження, обстоюючи свою тезу про необхідність визначати статус людини за її якос-
тями, а не за походженням.

Вірші 14–23 присвячені розгляду понять “дія” і “недіяння”. Питання не таке про-
сте, як могло б видатися спочатку, – “шлях діянь глибокий” (17), і “навіть мудрі 
стосовно цього були введені в оману” (16). Недіяння – це не відсутність дій (оскіль-
ки, як було сказано у вірші 3.8, життя саме по собі є дією), а такі дії, які не поро-
джують карми. Хто, не сподіваючись на якийсь зиск від своїх дій, діє суто заради 
виконання обов’язку (“виконує дії як офіру”), той, “виконуючи дії лише тілом, не 
бере на себе гріха” (21). Це твердження переносить поле причинно-наслідкового за-
кону карми з фізичного світу у сферу людської психіки. У чотирнадцятому вірші 
Кришна пропонує брати приклад з нього – адже в нього “немає жадання отримати 
плоди діяльності” і його “не бруднять діяння”.

У віршах 24–33 описані символічні види офіри. Обряд офіри ведійських часів 
відрізнявся від жертвопринесень, описаних у Старому Заповіті, хіба що складні-
шим ритуалом і суворішими вимогами до точності відтворення жерцями магічних 
текстів. Священному вогню віддавали зерно й боби, топлене масло, тіла забитих 
тварин, сік рослини сома тощо. Проведений як слід обряд мав дарувати замовнику 
в земному житті здоров’я, добробут та забезпечити виконання інших бажань, а та-
кож гарантувати досягнення небес після смерті й щасливе перебування у світі бо-
гів. З плином часу церемонію вогняної офіри почала витісняти пуджа – поклоніння 
зображенням Бога в храмі чи вдома. Утім, обряд жертвопринесення зберігається 
навіть у сучасному індуїзмі, однак під впливом таких релігій, як буддизм і джай-
нізм, офіра стала переважно безкровною (див прим. до вірша 3.9)10. Серед різнома-
нітної символічної офіри (“офіра майном”, “офіра аскезою”, “офіра йоґою” тощо) 
четверта глава віддає перевагу “офірі знання” – адже навіть “найгрішніший з усіх 
грішників” може “на човні знання” переправитися через “усе лихе”, бо “як запа-
лений вогонь перетворює дрова на попіл, так вогонь знання спопеляє всю кар-
му” (37).

Вірш 34 наголошує, що дістати це особливе знання можна “від мудреців, які ба-
чать Істину” – якщо шанувати їх і ставити запитання смиренно. Іншими словами, 
необхідна віра (śraddhā). Хто її має, той дістає священне знання (і невдовзі – Вищий 
Супокій), а “повний сумнівів невіглас, котрий не має віри, гине” (40). Останній 
вірш закликає звернутися до йоґи, яка (як сказано в передостанньому вірші) дає 
змогу “зректися” хибного ототожнення себе з автором дій.

ГЛАВА 4: ЙОҐА ЗНАННЯ Й ЗРЕЧЕННЯ ДІЙ 
Господь сказав: 
1 – Цю нетлінну йоґу Я провістив Вівасвану11, Вівасван повідав Ману12, Ману 

переповів13 Ікшваку14.
2 Отримуючи так цю йоґу, її один за одним пізнавали царствені мудреці. Паран-

тапо15, з тривалим плином часу вона була тут втрачена16.
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3 Ось ця прадавня йоґа сьогодні повідана Мною тобі, бо ти Мій бгакт і друг, – 
адже це найвища таїна17.

Арджуна сказав: 
4 – [Ти], шановний18, народився пізніше, Вівасван народився раніше. Як же розу-

міти, що спочатку ти провістив її?
Господь сказав:
5 – Через багато народжень пройшли Я й ти, Арджуно. Я знаю їх усі, а ти, Па-

рантапо, не знаєш.
6 Хоча Я ненароджений, нетлінний Атман, Господь істот19, однак, керуючи своєю 

природою20, Я завдяки своїй майї21 з’являюся у світі.
7 Кожен раз, нащадку Бгарати, коли настає занепад22 дгарми й зростає адгарма23, 

Я маніфестую себе. 
8 Задля спасіння праведних і на погубу злочинцям, для встановлення дгарми24 

Я з’являюся25 з епохи в епоху26.
9 Народження й діяння Мої божественні. Хто справді це знає27, той, залишивши 

тіло, не народжується28 знову – він приходить до Мене29, Арджуно.
10 Багато очищених знанням і аскезою30, вільних від пристрастей, страху й гні-

ву31, просякнутих Мною, знайшовши опору в Мені32, увійшли в Моє буття33.
11 Як люди приходять до Мене, так Я їх і вшановую34. Партхо35, люди в усьому 

ідуть Моїм шляхом36.
12 Хто бажає винагороди за свою діяльність, ті поклоняються тут божествам37, 

бо у світі людей діяльність38 швидко приносить винагороду39.
13 Згідно з особливостями ґун і дій Мною створені чотири варни40. Хоча Я їхній 

творець, знай, що Я вічно поза діяннями. 
14 Не бруднять Мене діяння, немає в Мене жадання отримати плоди діяльності. 

Хто знає Мене таким, того діяння не зв’язують41.
15 У давнину ті, хто прагнули спасіння42, також виконували дії. Тому й ти вико-

нуй дії так, як вони виконувалися давніми в минулому.
16 Що таке дія, що – недіяння? Навіть мудрі43 стосовно цього були введені в ома-

ну. Я розповім тобі про ту дію, пізнавши яку44, позбавишся зла45.
17 Треба вивчити природу діяльності. І треба дізнатися суть забороненої діяль-

ності46. І сутність недіяння теж треба зрозуміти. Шлях діянь глибокий47.
18 Хто бачить недіяння в діяльності та дію в бездіяльності, той – мудрий серед 

людей. Він, зосереджений48, здійснює усі дії.
19 У кого всі починання вільні від жадання насолод і карма спалена вогнем знан-

ня49, того мудреці називають обізнаним50.
20 Відкинувши прив’язаність до плодів діяльності, завжди вдоволений, незалеж-

ний51, він не робить нічого, хоча й зайнятий діяльністю.
21 Хто не має очікувань52, приборкав свої думки, відмовився від усякої власнос-

ті53, той, виконуючи дії лише тілом54, не бере на себе гріха.
22 Задоволений тим, що доля дала, піднесений над дихотомією55, без заздрощів, 

до успіху й невдачі однаковий56, він не стає зв’язаним [кармою]57, навіть діючи.
23 У вільного від прив’язаностей спасенного, чия свідомість стоїть на знанні і 

хто виконує дії як офіру, уся карма розсіюється58.
24 Брагман59 – обрядова ложка60, Брагман – топлене масло, влите Брагманом у 

вогонь Брагмана; досягає Брагмана той, хто перебуває в самадгі61 діяльності Браг-
мана62.

25 Деякі йоґи здійснюють офіру богам, а інші офірою вливають офіру у вогонь 
Брагмана63.

26 Дехто офірує слух та інші чуття на вогні контролю, інші офірують звук та ре-
шту об’єктів органів чуття вогню чуттів64.
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27 Хтось офірує всю діяльність прани65 й чуттів на запаленому знанням вогні 
йоґи самоконтролю66.

28 Також є ті, хто здійснює офіру майном, аскезою, йоґою67. А в аскетів, які су-
воро дотримуються обітниць68, – офіра знання69 й вивчення Вед70.

29 Інші, прихильники пранаями71, стримуючи рух прани й апани, офірують пра-
ну апані та апану – прані.

30 Ще інші, які обмежують своє харчування, офірують прану Прані72. Усі вони 
знавці офіри, офірою позбавлені гріхів. 

31 Хто куштує амриту73 решток офірної їжі74, ті йдуть до вічного Брагмана. [На-
віть] цей світ не для тих, хто не офірує, – як же, найкращий з нащадків Куру, [їм 
сподіватись] на інший?

32 Так різноманітна офіра принесена перед вуста Брагмана75. Знай, уся вона по-
роджена дією. Знаючи це, спасешся.

33 Парантапо, офіра знання краща за офіру майна76, бо, Партхо, уся повнота дій77 
дістає завершення в знанні78.

34 Пізнай це смиренням, запитуванням, шануванням – мудреці, які бачать Істи-
ну79, передадуть тобі знання, 

35 осягнувши яке, Пандаво80, побачиш усіх істот в Атмані81, у Мені і не впадеш 
більше в оману. 

36 Навіть якщо ти найгрішніший з усіх грішників, на човні знання ти перепра-
вишся через усе лихе82.

37 Арджуно, як запалений вогонь перетворює дрова на попіл, так вогонь знання 
спопеляє всю карму83.

38 Нема тут очисника, рівного знанню. Його з часом сам віднаходить у собі84 
той, хто досяг успіху в йозі.

39 Здобуває знання вірянин85 з приборканими чуттями, який його прагне. Здо-
бувши знання, він невдовзі дістає86 Вищий Супокій87.

40 Повний сумнівів невіглас, котрий не має віри, гине88. Для повного сумнівів 
немає ні цього світу, ні майбутнього, ані щастя.

41 Дгананджайо, дії не зв’язують того стійкого у своєму Я, який знанням відтяв 
сумніви й через йоґу зрікся дій89.

42 Тому звернись до йоґи90. Відтинаючи від себе91 мечем знання сумніви серця, 
що виникли з невігластва, підіймися92, нащадку Бгарати!

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

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

3 Санскритський термін avatāra, утворений від дієслівного кореня tar (“переходити”) з 
допомогою префікса ava (“вниз”), зазвичай використовується як назва тих образів бога 
Вішну (чи Кришни), у яких він спускається зі своєї обителі в нижчі сфери існування. Пев-
ним християнським аналогом аватарів індуїзму можна вважати ідею Сина Божого, який, на 
відміну від Отця Небесного, близький людям, оскільки жив серед них. У шиваїзмі концеп-
ція аватарів розвинута мало; деякі течії взагалі заперечують можливість втілення Божества.

Сучасній освіченій людині концепція антропоморфного Бога (якого відомий дарвініст 
Геккель називав “газоподібною хребетною істотою” [Haeckel 1899]) видається несерйоз-
ною, але шанувальники людиноподібного Бога могли б сказати, що в уявленні прибічників 
концепції абстрактного Абсолюту той є “газоподібною безхребетною істотою”, яка, наче 
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інвалід, не має рук, ніг, очей, язика тощо. Вказуючи на те, що людина – вища з істот, безпо-
середньо відомих людям, індійський філософ і громадський діяч Вівекананда (1869–1902) 
писав: “Якби риба хотіла поклонятися Богу, то в неї склалося б поняття про Нього як про 
величезну рибину. А людина має думати про Нього як про людину. Тлумачте як завгодно, 
розмірковуйте скільки можете, але ви не в змозі думати про Нього інакше… Якщо ви по-
трапите на чудову лекцію якогось інтелектуала, який проти поклоніння аватарам, зупиніть 
його й запитайте, у чому ж полягає його ідея Бога, що він знає про “всемогутність”, “усю-
дисущість” та інші вживані ним терміни… Він не може наповнити їх жодним значенням, 
яке б не випливало з його власної людської природи” [Vivekananda 2006].

4 Дгарма  – “релігія”, “праведність”, “обов’язок”, “закон”; адгарма  – протилежність 
дгармі.

5 Підкреслюючи, що тут ідеться про “царствених мудреців” (або “мудреців-царів”) а не 
мудреців-брагманів, радянські індологи вбачали в цьому підтвердження марксистської тео-
рії класової боротьби, зокрема суперництва кшатріїв (правителів, воїнів) із брагманами (ду-
ховенством).

6 Пурани (purāṇa “сказання”) – тексти, у яких викладені космологічні й релігійні уявлен-
ня індусів, міфологічна історія Всесвіту, генеалогія монархів, героїв, мудреців та богів.

7 Дванадцята глава “Бгаґавадґіти” має назву “Бгакті-йоґа”.
8 «Спокій, самовладання, аскетичність, чистота, поблажливість, щирість, знання, розпіз-

нання й побожність – обов’язок брагмана, породжений [його] свабгавою [тобто “власною 
натурою”]. Героїзм, доблесть, стійкість, вправність, здатність не відступати з [поля] бою, 
роздача дарунків і владність – обов’язок кшатрія, породжений [його] свабгавою. Землероб-
ство, скотарство, торгівля – обов’язок вайш’ї, породжений [його] свабгавою. Обов’язок 
шюдри, породжений [його] свабгавою, полягає в служінні іншим» (Бгаґавадґіта 18.42–44).

9 Ґуни (guṇa) – “якості”; “нитки”; три аспекти матеріальної природи (саттва, раджас, 
тамас), через посередництво яких відбуваються її вияв і функціонування.

10 Про щось подібне казав і біблійний пророк Михей (6:6–8): «“З чим постати мені перед 
Господом, схилитися перед Богом небесним? Чи постати перед Ним із всепаленнями, з 
тельцями однолітніми? Але чи можна догодити Господу тисячами баранів або невичерпни-
ми потоками єлею? Хіба дам Йому первістка мого за злочин мій і плід утроби моєї – за гріх 
душі моєї?” О людино! сказано тобі, що́ – добро і чого жадає від тебе Господь: діяти спра-
ведливо, любити діла милосердя і смиренномудро ходити перед Богом твоїм».

11 Вівасван (“променистий”) – бог сонця. Написання цього імені тут відповідає називно-
му відмінку (vivasvān від основи vivasvat) – за аналогією з Бгаґаван (bhagavān “Господь”) 
від bhagavat. 

12 Ману – праотець людства. Згідно з Пуранами, протягом одного “дня Брагми” (про який 
сказано у вірші 8.17), що триває 4 320 000 000 земних років, один одного змінюють 14 Ма-
ну: Сваямбгува, Сварочіша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Саварні, Дак-
ша-саварні, Брагма-саварні, Дгарма-саварні, Рудра-саварні, Дева-саварні та Індра-саварні. 
Вважається, що ми живемо в часи Вайвасвати. У “Законах Ману” (1:62) перераховано сім 
Ману: Сваямбгува, Сварочіша, Ауттамі, Тамаса, Райвата, Чакшуша та Вайвасвата.

13 “Брагма сказав це Праджапаті, Праджапаті – Ману, Ману – [своєму] потомству” (Чхан-
доґ’я-упанішада 3.11.4). “Сам Нараяна провістив тут цю дгарму Чистому Предку (pitāmaha 
śuddha), котрий створив світ на початку епох (yugа). А Предок у давнину передав цю дгар-
му Дакші. Тоді Дакша передав [її] сину дочки, старшому брату Савітара [тобто Вівасвану]. 
На початку трета-юґи Вівасван, знову ж таки, передав [її] Ману. І Ману заради процвітання 
світу (loka-bhūti) передав [своєму] сину, Ікшваку. Ікшваку ж поширив провіщену [дгарму] і 
встановив її у світі” (Магабгарата 12.336.44–48).

14 Ікшваку – раджа Сонячної династії, син Вайвасвати Ману.
15 Парантапа (paraṁtapa) – ім’я Арджуни, яке означає “Той, хто карає (букв. обпалює) 

ворогів”.
16 У “Шянтіпарві” “Магабгарати” (12.336.14–48) описано, як це вчення передавалося й 

втрачалося в різні епохи та при різних Брагмах (оскільки бог Брагма вважається теж 
смертним).

17 Відомий твір Натхамуні (X ст.), одного з корифеїв вішуїтського бгакті, також нази-
вається “Таїна йоґи” (yoga-rahasya).

18 “Шановним” (bhavat) Арджуна шанобливо називає Кришну.
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19 Про тих, кому відомо або невідомо, що Кришна не народжений, нетлінний та владний, 
сказано, відповідно, у віршах 10.3 і 7.25, 9.13 і 7.24, 5.29 і 9.11.

20 Prakṛtiṁ svām adhisṭhāya (“керуючи своєю природою”) можна також перекласти “вхо-
дячи у свою природу”. Схожий дієприслівниковий зворот використано у вірші 9.8. 

У філософії санкх’я матеріальна природа (prakṛti) й Дух (puruṣa) розглядаються як дві 
вічні первинні категорії. Пуруша бездіяльний, а пракриті не має свідомості, однак під керу-
ванням Пуруші створює все різноманіття Всесвіту: “…підвладна (adhiṣṭhita) цьому [Пуру-
ші] створює [світ] і знищує [його]” (Магабгарата 12.302.12).

21 Термін māyā зазвичай перекладають як “ілюзія” та “здатність вводити в оману”, однак 
це слово має також давнє значення “надприродна сила, енергія”.

22 Характерною для індуїзму є ідея не прогресу, а циклічної деградації від “золотої епо-
хи” (крита-юґи, або сатья-юґи) до теперішньої епохи бездуховності (калі-юґи). У “Законах 
Ману” (1.81–82) сказано: “В епоху крита дгарма чотиринога й повна, так само як істина… 
Але в інші епохи через бажання вигоди дгарма втрачає по нозі; через крадіжку, брехню й 
обман дгарма втрачає чверть за чвертю”.

23 “Нащадку Бгарати, сказано, що як висихає рівчак для водопою корів чи [зрошуваль-
ний] канал, так вічна дгарма зникає, не спостерігається” (Магабгарата 12.252.14). “Як усі 
істоти в дощову пору розмножуються й з’являються нерухомі [рослини] й [інші істоти], які 
рухаються, так і адгарма з епохи в епоху” (Магабгарата 12.224.69).

24 “Бо Я основа… непорушної дгарми” (Бгаґавадґіта 14.27). У вірші 18 одинадцятої гла-
ви Арджуна каже Кришні: “Ти незмінний захисник непорушної дгарми”. 

25 “Тут Мені належить діяти так, щоб від тягаря позбавити цю землю (vasudhā), – послі-
довно з’являтися в багатьох втіленнях, караючи грішників і підтримуючи праведних” (Ма-
габгарата 12.337.31e–32c). “Щоб знищити… з твоєю допомогою, о найкращий з людей 
(naravyāghra), ворогів богів, Я народився, бажаючи добра світу (Магабгарата 71.56.22c–
23a).

26 Епохи (yuga) – чотири послідовних світових періоди: сатья-юґа, або крита-юґа (“зо-
лота епоха”, що триває 1 728 000 років), трета-юґа, тривалість якої становить 1 296 000 ро-
ків, двапара-юґа тривалістю 864 000 років і калі-юґа, нинішня епоха чвар (kali – “сварка, 
розбрат”), яка почалася близько 5000 років тому й триватиме ще 427 000 років. “Хто знає 
день Брагми, що триває тисячу юґ, і ніч, що триває тисячу юґ, ті люди знають день і ніч” 
(Бгаґавадґіта 8.17). “Послідовно опишу, скільки років у крита-, трета-, двапара- та калі-
юзі. Сказано, що в крита-юзі чотири тисячі років [богів], [у яких одна доба триває земний 
рік], і так само в її ранкових і вечірніх сутінках. У наступних [юґах] з їхніми сутінками по 
одній чверті віднімається від тисяч і сотень” (Магабгарата 12.224.18–20).

27 Вираз “справді знає” (vetti tattvataḥ) повторюється у віршах 7.3 і 10.7. 
28 У вченні фактично всіх напрямків індуїзму народження душі в матеріальному світі 

вважається безумовним злом. У вірші 13.8 сказано: “Народження, хвороби, старість і 
смерть суть зло” (13.8). Про тих, хто більше не муситиме народжуватися, сказано також у 
віршах 5.17, 8.15–16 і 8.26.

29 Обіцянка “приходить до Мене” повторюється також у вірші 11.55.
30 Складне слово jñāna-tapasā можна також перекласти як “аскезою знання”.
31 Про вільного від пристрастей, страху й гніву (vīta-rāga-bhaya-krodha) було вже сказано 

у вірші 2.56.
32 Про опору в Кришні (або в духовній природі чи знанні) сказано також у віршах 7.1, 

7.29, 9.13, 9.32, 12.11, 14.2, 18.56.
33 Прибічники бгакті-йоґи перекладають слова mad-bhāvam āgatāḥ не “увійшли в Моє 

буття”, а “здобули любов до Мене”.
34 У “Бгаґавата-пурані” (10.86.59) сказано, що Бог є шанувальником своїх шануваль-

ників.
35 Партха (син Притхи) – ім’я Арджуни.
36 Друге речення є повторенням другого рядка вірша 3.23.
37 “Обмежені своєю природою люди, чиє знання вкрали ті чи інші бажання, звертаються 

до інших божеств, дотримуючись тих чи інших обітниць. Який би образ не побажав шану-
вати з вірою бгакт, Я даю йому ту непохитну віру. Наділений цією вірою, він старанно по-
клоняється йому й дістає бажане, проте [насправді] воно дається Мною. Але минущим є 
той плід таких недоумкуватих. Ті, хто офірує богам, ідуть до богів, проте Мої бгакти йдуть 
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до Мене” (Бгаґавадґіта 7.20–23). “Каунтеє, навіть ті бгакти, які з вірою поклоняються ін-
шим божествам, теж шанують Мене – [але] не за правилами. Воістину, Я – Господь, який 
насолоджується всіма офірами. Однак ці [люди] насправді не знають Мене й тому падають” 
(Бгаґавадґіта 7.23–24).

38 Хоча слово karman у широкому сенсі означає “дія”, багато коментаторів вважають, що 
тут цей термін використано у вужчому значенні “обряд” (тобто “ритуальна дія”).

39 Слово siddhi може перекладатися не лише як “винагорода”, а і як “успіх”.
40 “Як при зміні пір року [кожна] сама собою набуває свої відмінні ознаки, так і істоти, 

наділені тілом, – свої види діяльності. А заради процвітання світів він (Брагма) створив зі 
своїх вуст, рук, стегон і стіп [відповідно] брагмана, кшатрія, вайш’ю й шюдру” (Закони 
Ману 1.30–31). “З вуст Брагми народилися брагмани, з його рук народилися кшатрії, з 
пупа – вайш’ї, а зі стіп – шюдри. Так, а не інакше треба розуміти варни” (Магабгарата 
12.306.87).

Оригінальну версію появи варн пропонує такий фрагмент “Мокшадгарми”: “Без окре-
мих варн цей світ Брагмою спочатку був створений брагманським. Але справами забарви-
лися [варни]. Відкинувши свій обов’язок (dharma), різкі й гнівливі любителі жадання, 
покарання, усолод, заплямувавши руки (aṅgāḥ) кров’ю, ті двічінароджені (dvija) дійшли до 
кшатрійства (kṣatrata). Жовті, що займаються скотарством і живуть землеробством, ці двічі-
народжені, не встоявши у своїй дгармі, дійшли до стану вайш’їв (vaiśyata). Чорні – жадібні 
любителі насильства, неправедності, що живуть всякою роботою, – втративши чистоту, 
дійшли до стану шюдр ті двічінароджені” (Магабгарата 12.181.10–13). Початкове значення 
слова varṇa – “колір”, але в процитованому уривку мова йде, звісно, про символічні кольо-
ри варн, а не про блідолицих і червоношкірих чи представників монголоїдної та негроїдної 
рас. Також читаємо в іншому місці “Магабгарати” (12.329.13): “За свідченням Вед, пуран, 
історичних переказів (itihāsa), з вуст Нараяни вийшли суцільно атманічні (sarvātmāna), ціл-
ком творчі (sarvakartāra) брагмани… Спочатку з’явилися брагмани, а решта варн з’явилися 
від брагманів”.

41 У “Бригадараньяка-упанішаді” (4.4.22) сказано, що Атман (дух, душа) “не стає від до-
брого діяння більшим і не стає від поганого діяння меншим”.

42 Під спасінням (mukti) розуміється розрив ланцюга перевтілень, звільнення душі від 
поневолення матерією.

43 Словом “мудрий” перекладено санскритський термін kavi, який має також значення 
“співець”, “поет” (значна частина індійської літератури написана віршами). Це слово зу-
стрічається також у віршах 8.9, 10.37, 18.2.

44 Слова “пізнавши яке” (yaj jñātvā) повторюються у віршах 4.35, 7.2, 9.1, 13.12, 14.1.
45 Слова “позбавишся зла” повторюються у вірші 9.1.
46 Засновник школи вішішта-адвайта Рамануджа сприймав термін vikarma не як “забо-

ронена діяльність”, а в сенсі “різноманіття дій та їхніх плодів”.
47 “У відсутності починань – бездоганність (adoṣa), але в починаннях – найвища бездо-

ганність. Важкорозпізнавана (durvijñeya) сила й слабкість того, що встановлено Писанням 
(śāstra)” (Магабгарата 12.260.16).

48 Переклад терміна yukta словом “зосереджений” є умовним. Насправді пасивний діє-
прикметник минулого часу від кореня yuj може бути синонімом спорідненого слова “йоґ” і 
мати ще низку інших значень: “возз’єднаний”, “відданий”, “побожний”. Див. також приміт-
ку до вірша 2.61.

49 Про вогонь знання сказано також у вірші 37 цієї глави.
50 “У кого всі починання тут не зв’язані очікуваннями, у чиєму відцуранні (tyāga) – уся 

офіра, той [справді] відцурався [світу] і є розумним” (Магабгарата 12.182.11).
51 Про незалежність вже було сказано у вірші 3.18. “Деякі незалежні святі (bhāvitātman) 

живуть, [наче] [їхньому] тілу настає кінець; залишаючись зосередженими, деякі Сущому 
(sattā) поклоняються” (Магабгарата 12.210.24c–e). “Без надій, без якостей, ні до кого з істот 
не прив’язаний, незалежний, у всьому обізнаний, вільний від усього – [він] вивільняється, 
у цьому немає сумніву” (Магабгарата 14.46.44).

Слово nirāśraya може означати не лише “незалежний”, а й “безпритульний”. У такому 
разі, імовірно, ідеться про мандрівного ченця-санньясіна. У вірші 12.19 для передачі ідеї 
“безпритульності” використано слово aniketa. 

52 Про того, хто не очікує усолоди чуттів (nirāśīn), сказано також у віршах 3.30 і 6.10.
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53 Відмова від накопичення власності (aparigraha) разом з ненасильством (ahiṁsā), прав-
дивістю (satya), “некрадійкуватістю” (asteya) і цнотливістю (brahmacarya) розглядається в 
“Йоґа-сутрах” (2.29) як складова першої ланки йоґи (yama). Див. також вірші 6.10, 18.53.

54 Варіант перекладу: “лишень для [підтримання] тіла”.
55 Дихотомія (dvaṁdva) – “невічні, викликані стиканням з матерією” (2.14) задоволення і 

страждання, любов і ненависть тощо, які перешкоджають спасінню. Цей термін вжито та-
кож у віршах 5.3, 7.27–28, 15.5.

56 “Коли [хтось] за [своїм] станом стає таким, що нічого з наявного не викликає в нього 
бажань, тоді [він] здобуває вічне щастя тут і після смерті” (Закони Ману 6.80). “Але хто 
здобув розумне щастя (buddhisukha), піднявся над дихотомією й не заздрить, того ніколи не 
турбують ні прибутки, ні втрати” (Магабгарата 12.168.26). “Отримали щось чи не отрима-
ли – мудрі не журяться (nānuśocanti paṇḍitāḥ)” (Магабгарата 51.31.15). (Останніми двома 
словами в “Бгаґавадґіті” закінчується вірш 2.11).

57 У вірші 2.38 було сказано: “Однаково ставлячись до насолод і страждань, надбань і 
втрат, перемоги і поразки, ставай до бою. Так не візьмеш на себе гріх”. Про “гріхонепро-
никність” сказано також у віршах 5.10, 5.15, 18.47. 

58 Уся карма розсіюється – див. також вірші 2.39, 3.9, 3.31, 4.19, 4.22–23, 4.37, 5.7, 5.12, 
9.28, 13.31, 18.17, 18.60.

Деякі прихильники ритуалізму розуміють термін “розсіюється” в дусі теорії міманси: 
унаслідок виконання обряду виникає якась невидима потенція (apūrva), що зберігається 
після розпадання тіла й приносить у сприятливих обставинах плід, який може бути розділе-
ний з іншими.

59 У дев’ятій главі є дуже схожий за змістом вірш, у якому Кришна ставить на місце 
Брагмана себе: “Я ритуал, Я офіра… Я мантра, Я топлене масло, Я вогонь, Я узливання” 
(Бгаґавадґіта 9.16).

60 Термін arpaṇa перекладено як “обрядова ложка” (якою на релігійній церемонії топлене 
масло вливається у священний вогонь) згідно з поясненнями коментатора Свамі Рамсукхда-
са. Словник дає такі значення: “укидання”, “укладання”, “підношення”, а також відповідні 
прикметники: “укидальне”, “укладальне”, “підносне” (начиння).

61 Самадгі – йоґічний транс, вихід за межі повсякденної свідомості.
62 “Брагман – його паливо (samidha), Брагман – вогонь, Брагман – офіра (saṁstara), вода – 

Брагман, ґуру – Брагман. Він у Брагмані зосереджений (samāhita)” (Магабгарата 14.26.17). 
“Брагман – Атман сонця… Жрець (hotar), той [бог], що куштує [підношення] (bhoktar), 
узливання (havis), мантра, офіра, Вішну, Праджапаті – усе це є Володар, Свідок, що сяє в 
тому диску [сонця]” (Майтрі-упанішада 6.16).

В Індії багато хто промовляє цей вірш Гіти як молитву перед їдою (а після їди – вірш 
15.14, де Кришна каже, що він є “вогнем травлення” живих істот). Пор.: “Здійснюючи вог-
няну офіру, що локалізована в його тілі, у своєму роті офірує тілесному вогню” (Магабгара-
та 12.185.5a).

63 Ще в “Риґведі” (8.19.5–6) було сказано, що ніяке зло не торкнеться того, хто шанує 
Бога – “хто узливанням, хто священним знанням, хто поклонінням”. У подальших віршах 
описуються різні види символічної вогняної церемонії (agnihotra). Про внутрішню аґніго-
тру йдеться й в упанішадах, зокрема в “Каушитака-упанішаді” (2.5), а також у “Чхандоґ’я-
упанішаді” (3:16:1–6): “Воістину, людина – офіра. [Перші] двадцять чотири роки життя – це 
ранкове узливання… Далі сорок чотири роки – це полуденне узливання. Далі сорок вісім 
років – це третє узливання”. У главах 4–5 п’ятої частини “Чхандоґ’я-упанішади” з п’ятьма 
видами жертовного вогню ототожнюються небеса, хмари, земля, чоловік і жінка. Аналогіч-
на символіка присутня й у “Бригадараньяка-упанішаді” (6.9–14).

64 Офірує “слух та інші чуття на вогні контролю” той йоґ (учень, відлюдник), який “наче 
черепаха, що вбирає в себе члени тіла, повністю відвертає чуття від об’єктів чуття” (2.58). 
Звук та решту об’єктів органів чуття офірує вогню чуттів та світська людина, яка “живе у 
світі об’єктів, керуючи чуттями, вільними від бажання й відрази” (2.64).

«Деякі люди, які знають приписи (śāstra) щодо офіри, байдужі (anīhamāna) до “великої 
офіри”, завжди роблять “узливання” лише у своїх чуттях» (Закони Ману 4.22). “Нюх, смак, 
зір, слух, дотик – ось п’ять, а з розумом (manas) та інтелектом (buddhi) – сім сяючих язиків 
вогню (vaiśvānara)… [Використовуючи] об’єкти нюху, смаку, зору, слуху, дотику, думки, 
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рівноваги… сім жерців узливання на семи вогнях семикратно здійснюють” (Магабгарата 
14:20:19–22c). “Ніс, очі, язик, шкіра, вуха – ось п’ять, а з розумом та інтелектом – сім, – ось 
жерці” (Магабгарата 14.22.2).

65 Прана – повітря, дихання, а також “енергія життя” – життєдайна сила, що пронизує 
Всесвіт. Також пранами називають конкретні різновиди “життєвого повітря”, котрі нібито 
циркулюють у тілі людини. Головними з них вважаються п’ять: 1) прана, пов’язана з сер-
цем передньо-верхньо-вбиральна течія, завдяки якій проявляється решта функцій; 2) апана, 
пов’язана з анусом і спрямована донизу течія, що виводить з тіла продукти життєдіяльнос-
ті; 3) локалізована поблизу пупа самана, що розносить по всьому тілу компоненти пере-
травленої їжі, 4) асоційована з горлом удана, завдяки якій відбувається поділ їжі на рідку 
й тверду фракції, а після смерті – відділення тонкого тіла від грубого й перенесення душі 
до нового місця проживання, 5) в’яна, що пронизує все тіло й відповідає за скорочення та 
розтягнення. У давній “Бригадараньяка-упанішаді” (1.5.3) сказано: prāṇo ‘pāno vyāna udānaḥ 
samāno ‘na íty etát sárvaṃ prāṇá – «Прана, апана, в’яна, удана, самана – [такі] “-ани”, і все 
це – прана». Ці ж прани перераховані в “Чарака-самгіті” (1.12.8). У більш пізніх текстах 
згадуються, крім п’яти основних, ще п’ять пран: 6) наґа, що викликає відрижку й блювоту, 
7) відповідальна за заплющення й розплющення очей курма, 8) крикара, що забезпечує 
чхання, 9) девадатта, котра викликає позіхання, і 10) дгананджая, що розкладає мертве 
тіло.

У різних джерелах опис функцій і локалізації пран може відрізнятися від наведеного 
(див., наприклад, у “Магабгараті” 12.177.24–25, 12.178.5–9, 14.20.14–17 і глави 23–24, 
“Йоґа-сутри” (3.39–40) і відповідну частину “В’яса-бхаш’ї”, “Таттва-бодгу” Шянкари, а та-
кож коментарі Ґаудапади й Вачаспаті Мішри до 29-ї каріки Ішваракришни).

66 Словом “самоконтроль” тут перекладено санскритське ātma-saṁyama. У “Йоґа-сутрах” 
(3.4) сам’яма – узагальнювальний термін для дгарани (концентрації), дг’яни (медитації) й 
самадгі. Повне припинення діяльності чуттів і дихання (прани) можливе лише в глибокому 
йоґічному трансі. Вказівка на те, що “вогонь йоґи” запалено знанням, імовірно, покликана 
провести розділову лінію між таким трансом і станом “розчиненого в матерії” (prakṛṭilaya, 
див. “Йоґа-сутри” 1.19).

67 Здійснюють офіру йоґою – “Моя здійснювана офіра йоґи – [така, що на ній] знання 
з’являється як брагман, прана – як величальний гімн (stotra), апана – Писання (śastra), зре-
чення всього – добрі дарунки [священикам], Брагман дає дозвіл на дію, діяч – мій [жрець]-
адгвар’ю, що прославляє (kṛtastuti), [жрець]-прашястар (praśāstar) – Шястра, небеса (apavar-
ga) – дарунок” (Магабгарата 14.25.14–15).

68 Дотримуються обітниць – щодо п’яти перерахованих наприкінці примітки 53 ком-
понентів ями “Йоґа-сутри” (2.31) зазначають: “Не обмежені кастою (jāti), місцем, часом і 
обставинами, тобто, бувши універсальними, [вони називаються] великою  обітницею 
(mahā-vrata)”.

69 Офіра  знання – “Інші брагмани (vipra), бачачи оком знання, що знання є основою 
обряду, завжди офірують лише знання” (Закони Ману 4.24). І Шянкара, і Рамануджа по-
яснюють, що “офіра знання” – це “знання, яке і є офірою”. У вірші 18.70 Кришна каже: 
«І той, хто вивчатиме цю нашу священну бесіду, поклонятиметься Мені “офірою знання”, 
так Я вважаю».

70 “Офіра вивчення Вед (svādhyāya) – [те саме, що] вогняна церемонія й благочестя” (За-
кони Ману 2.106). Свадг’яя (sva+adhyāya, букв. “вивчення/повторення свого [священного 
тексту]”), а також чистота (śauca), вдоволеність (saṁtoṣa), аскетизм (tapas) і відданість Все-
вишньому (iśvarapraṇidhāna) складають ніяму – другу ланку йоґи Патаньджалі (див. “Йоґа-
сутри” 2.32). 

71 Словосполученням “прихильники пранаями” перекладено санскритське prāṇāyāma-
parāyaṇāḥ (дослівно “ті, для кого вища мета – пранаяма”). Як компонент складного слова 
parāyaṇā зустрічається також у віршах 5.17, 5.28, 9.34, 13.25, 16.12.

Згідно з “Йоґа-сутрами” (2.49) пранаяма – “зупинка руху повітря, що вдихається та ви-
дихається”. У “Законах Ману” (6.71) сказано: “Як випалюються домішки з розплавлених 
руд, так від затримки дихання спалюються хиби (doṣa) чуттів і органів дії (indriya)”. Згодом 
пранаямою стали називати всі дихальні вправи йоґи, а для затримки дихання після вдиху 
чи видиху (“офіри прани апані та апани – прані”) використовувати термін кумбгака. 
“Бригадараньяка-упанішада” (1.5.23) радить: «Тому нехай [людина] виконує лише один 
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обряд. Нехай вдихає й видихає [з думкою]: “Хай не охопить мене зло смерті”». “Офірі пра-
ни” присвячена “Пранаґніготра-упанішада”, а також частина “Чхандоґ’я-упанішади” 
(5.18.1–5.24. 4) та “Майтрі-упанішади” (6.9–17).

72 У буквальному перекладі: “Офірують прану пранам”. Але в множині слово prāṇa може 
означати “життя”. Інше значення терміна prāṇa – “чуття”. 

У термінах техніки дихання “офіру прани прані” можна розуміти як тривалу зупинку 
дихання (stambha-vṛtti-prāṇāyāma) йоґа, який збалансував своє харчування (про що йдеться 
у віршах 6.16–17).

Згідно з “Веданта-сутрами” (1.1.23, 28), а також “Каушитакі-упанішадою” (2.1) слово 
prāṇa вказує на Брагман. Також “життя (āyus) – прана, прана – життя” (Каушитакі-упанішада 
3.2). Звідси друга інтерпретація: “Інші, які обмежують своє споживання їжі, офірують 
[ослаблену активність] чуттів Єдиному Життю”. Пор.: “Атману він офірує прани” (Магаб-
гарата 12. 237.28). “Нехай офірує пранам, без зневаги п’ятьма-шістьма ковтками куштую-
чи” (Магабгарата 12.236.25). Одна з відносно популярних форм обмеження їжі – згадана в 
“Законах Ману” (6.20, 9.219) і більш докладно описана у “Вішну-пурані” (6.7.36–37) чан-
драяна, суть якої полягає в тому, що в міру спадання місяця кількість їжі послідовно змен-
шується до нуля, а з молодиком знову поступово збільшується. У джайнів до складу п’яти 
дисциплінарних обітниць зарахована саллекхана-врата – різновид релігійного самогубства 
через поступову відмови від їжі. В індуїзмі подібний обряд менш поширений, але теж існує 
й називається прайопавешя. “Ішя-упанішада” (17) містить молитву вмирущого: “…Нехай 
життя [увійде] в безсмертне дихання, а це тіло знайде кінець у попелі”.

“Шятапатха-брагмана” (9.4.4) описує прана-аґніготру як підношення їжі різним видам 
прани. Про символічне підношення сказано й у “Чхандог’я-упанішаді” (5.19.1): «Тому 
їжа… має бути підношенням. Хто здійснює перше підношення, нехай робить його [зі сло-
вами]: “Прані – благословення (svāhā)”. [Так] вдовольняється прана».

73 Амрита – напій безсмертя, здобутий богами при збиванні молочного океану. У пере-
носному значенні – нектар (пор. з грец. ἀμβροσία). “Рештки офіри – амрита” (Закони Ману 
3.285).

74 Рештки офірної їжі (yajña-śiṣṭa) – їжа, що залишилася після обряду офіри; традиційно 
сприймається як одухотворена очищувальна субстанція: “Праведники, які їдять рештки 
офірної їжі, позбавляються всіх гріхів. Але нечестивці, котрі готують їжу лише для себе, 
поїдають гріх” (Бгаґавадґіта 3.13). «Хто після богів, предків, слуг і гостей куштує рештки 
(avaśiṣṭa), того називають “куштувачем решток офіри” (vighasāśin). Для таких – необмежені 
світи, перебування разом з Брагмою» (Магабгарата 12.214.14–15a).

75 Можливі варіанти розуміння тексту: 
1. Брагман – той, ким у підсумку поглинаються всі види підношень.
2. Офіра, принесена до входу в [царство] Брагмана, забезпечує прохід туди.
3. Офіра приписана Ведами – “вустами Брагмана”.
На користь останнього трактування свідчить вірш 3.15, де сказано, що обрядова діяль-

ність бере свій початок у Ведах (karma brahmodbhava).
“Магабгарата” (12.203.8a) стверджує: “Васудева (Кришна) – усе це вуста Брагмана, 

Усесвіту”.
76 Офіра знання краща за офіру майна тому, що хоча “багатство (vitta), родичі, вік, [об-

рядова] дія та п’яте – знання (vidyā) – це встановлено як варте поваги, але кожне наступне 
більше за попереднє” (Закони Ману 2.136).

77 Повнота дій – karma akhilam; це словосполучення вжите також у вірші 7.29.
78 “У чому ж природа (svabhāva) дії: у знанні чи в тій же дії? Тут той, хто прагне знання, 

має сказати: у знанні, бо воно про Пурушу (Дух)” (Магабгарата 12.23.2c–3a).
79 Про тих, хто бачить істину (tattva), див. також вірші 2.16, 2.69, 3.28, 4.34, 5.8.
80 Пандава (“син Панду”) – ім’я Арджуни.
81 Про всіх істот в Атмані сказано також у вірші 6.29.
82 “Хто без човна, той, позбавлений розуму, за великим гріхом іде, але для схопленого 

бажанням [як] акулою (kāma-grāha) навіть знання не човен” (Магабгарата 12.227.20). “Той, 
хто шукає супокою, має знанням себе стримувати… Чи знає Веди – чи без [знання] гімнів 
(ṛc) та мантр, чи дотримується дгарми – чи діє гріховно, чи звитяжець (puruṣavyāghra) – чи 
слабак (klaibyadhārit), але так перетне море старості й смерті, яке дуже важко перетнути” 
(Магабгарата 12.228.4e–12.228.7a). У віршах 9:30–31 “Бгаґавадґіти” така само всемогутня 
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сила приписується релігійній відданості: “Якщо навіть хтось із найгіршою поведінкою по-
клоняється Мені з неподільною відданістю, його слід вважати благочестивим, бо його рі-
шення правильне. Він швидко стає праведником і дістає Вічний Супокій”.

83 “Як вогонь відразу спалює своїм полум’ям досяжне (prāpta) паливо (edha), так той, хто 
знає Веду (vedavid), спалює увесь гріх… Як сильний вогонь спалює навіть вогкі дрова, так 
той, хто так знає Веду (vedajña), спалює своїй гріх, породжений [поганим] діянням” (Зако-
ни Ману 11.247, 12.101). “Як звірі й птахи не шукають притулку в охопленої полум’ям 
гори, так вади (doṣa) ніколи не шукають притулку в того, хто знає Брагман (brahmavid)” 
(Майтрі-упанишада 6.18). “Як зерна, підсмажені на вогні, більше вже не проростуть, так 
Атман більше вже не буде пов’язуватися тими проблемами (kleśa), котрі спалені знанням” 
(Магабгарата 12.204.16). «Воістину, якщо навіть багато [палива] кладуть у вогонь, то він 
все спалює. І так само, якщо той, хто знає цю [настанову], скоїв навіть багато гріхів (pāpa), 
він, “прожувавши” (saṁpsāya) все це, стає бездоганним, чистим, вільним від старості й 
смерті» (Бригадараньяка-упанішада 5.14). Про позбавлення від карми йдеться також у ві-
ршах 2,39, 3.9, 3.31, 4.23.

84 Займенником “у собі” перекладено санскритське ātmani.
“Завдяки запаленому світочу знання [він] бачить Атманом Атмана. [І] ти, бачачи Атмана 

Атманом, стань тим, хто все знає (sarvavid) й не має відокремленого існування (nirātman)” 
(Магабгарата 12.242.10).

85 Варіант перекладу: “Вірянин з приборканими чуттями, вищою метою якого є Те (тоб-
то Брагман), дістає знання”. Про віру (śraddha) й невір’я йдеться у віршах 3.31, 4.40, 6.37, 
6.47, 7.21–22, 9.3, 9.23, 12.2, 17.1–3, 17.13, 17.17, 17.28, 18.71.

86 Дієсловом “дістає” перекладене санскритське adhigacchati; цей термін зустрічається 
також у віршах 2.64, 2.71, 3.4, 5.6, 5.24, 6.15. 14.19, 18.49.

87 Супокій (śānti) згадується у віршах 2.70–71, 5.12, 5.29, 9.31, 18.62.
88 Перемістивши кому з кінця першого речення на його початок, дістаємо, подібно до де-

яких перекладачів, три категорії приречених на загибель: повні сумнівів, ті, хто не має віри, 
невігласи.

89 “Хто має правильні знання (darśana), того дії не зв’язують, але позбавленого знань 
несе круговерть життя (сансара)” (Закони Ману 6.74). Про ситуації, коли дії не зв’язують, 
уже було сказано в чотирнадцятому та двадцять другому віршах цієї глави і буде ще сказа-
но у вірші 18.17.

90 Рекомендація звернутися до йоґи вже звучала у вірші 2.48.
91 “Від себе” перекладено, виходячи з припущення, що слово ātmanas є зворотним за-

йменником у відкладному відмінку. Але оскільки родовий відмінок має таку ж форму, мож-
на перекласти “своїм мечем” або “свої сумніви”. Якщо ж сприймати термін ātman як “дух”, 
тоді можливе значення “духовним мечем знання”.

92 Заклик “підіймися” вже лунав у віршах 2.3 та 2.27 і ще прозвучить у вірші 11.33.

ЛІТЕРАТУРА
Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).
Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в україн-

ській мові // Східний світ, 2018, № 1.
Чарака-самхіта. Глави 11–12 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі 

Д. В. Бурби // Східний світ, 2017, № 4.
Badarayana. Brahmasutra // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages 

and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-
goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/brahmsuu.htm (дата звернення: 8.01.2019). 
(Санскритський текст). 

Bhagavata Puranam. Skandhas 1–12. URL: https://web.archive.org/web/20081012022829/
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/3_purana/bhagp/bhp1-12u.
htm (дата звернення: 8.01.2019). (Санскритський текст).

Haeckel Ernst. Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philoso-
phie. Bonn, 1899.

India’s rebirth: A selection from Sri Aurobindo’s writing, talks and speeches. 3rd edition. 
Paris, 2000.



Переклади

128                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

Kauṣītaki-Upaniṣad as edited by Mislav Ježic in his edition Ṛgvedske upanišadi: Aita-
reya, Kaušītaki, Bāškalamantra-upanišad. Zagreb, 1999. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/
texte/etcs/ind/aind/ved/rv/upanisad/kausup/kausu.htm (дата звернення: 8.01.2019). (Санскрит-
ський текст).

Manusmrti // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related In-
dological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/
gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/smrti/manu2p_u.htm (дата звернення: 8.01.2019). (Санскрит-
ський текст). 

Pranagnihotra Upanishad // Upanishad. The science of life. URL: http://upanishad.info/upa-
nishads/text/krishna-yajurveda/translitration/pranagnihotra (дата звернення: 8.01.2019). (Сан-
скритський текст).

Sāṁkhya-kārikā Śrī Īśvarakṛṣnena virācitā. Śrī Gauḍapāda Svāmi kṛta Bhāṣya. Kolkata, 
1826. (Санскритський текст).

Śatapatha Brāhmaṇa (Mādhyandina Recension) оn the basis of the edition by Albrecht 
Weber: The Çatapatha-Brāhmaṇa in the Mādhyandina-Çākhā with extracts from the com-
mentaries of Sāyaṇa, Harisvāmin and Dvivedānga. Berlin, 1849. URL: http://titus.uni-frank-
furt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvw/sbm/sbm.htm (дата звернення: 8.01.2019). (Санскритський 
текст).

Tattva Bodha by Sri Adi Shankaracharya // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocu-
ments.org/doc_z_misc_major_works/tattvabodha.html?lang=en-IN (дата звернення: 8.01.2019). 
(Санскритський текст).

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with the Commentary of Śaṅkarācārya / Translated by 
Swāmi Mayavati. Almora, 1950.

The Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension with the commentary 
ascribed to Samkara on the basis of the edition by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Prin-
cipal Upanisads. Vol. 1. Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Lan-
guages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.
sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brup___u.htm (дата звернення: 8.01.2019). 
(Санскритський текст).

The Chāndogya Upaniṣad // The Upanisads. Part I / Translated by F. Max Müller. Oxford, 
1879.

The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara // Göttingen Register of Elec-
tronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and South-
east Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_u.htm 
(дата звернення: 8.01.2019). (Санскритський текст). 

The Laws of Manu / Translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler. Oxford, 
1886.

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII: The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the 
Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 
1947. (Санскритський текст).

The Maitrāyaṇīya Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 
1884.

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-
tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini 
by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

The Śvetāśvatara Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 
1884.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part I / Translated by George 
Thibout. Oxford, 1890. 

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part II / Translated by George 
Thibout. Oxford, 1896.

The Yoga-darśana. Sutras of Patañjali whith Bhāṣya of Vyāsa / Translated into English by 
Gangānātha Jhā. Bombay, 1907.

Visnu-Purana based on the edition: Bombay, 1910. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/
gretil/1_sanskr/3_purana/visnup_u.htm (дата звернення: 8.01.2019). (Санскритський текст).

Vivekananda. Bhakti-Yoga // Complete Works of Swami Vivekananda. Calcutta: Advaita 
Ashrama, 2006. 



The World of the Orient, 2019, № 1                                                                                          129

REFERENCES
Bhagavadgita (2009), Translated by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).
Burba D. (2018), “Praktychna transkryptsiya sanskryts’kykh vlasnykh nazv ta terminiv v 

ukrayins’kiy movi”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian).
“Charaka-samkhita. Hlavy 11–12 pershoho rozdilu, Pereklad iz sanskrytu ta komentari 

D. V. Burby” (2017), Shìdnij svìt, No. 4, pp. 85–98. (In Ukrainian).
Badarayana, “Brahmasutra”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages 

and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.
uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/brahmsuu.htm (accessed January 8, 2019). 
(In Sanskrit).

Haeckel Ernst (1899), Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philoso-
phie, Verlag von Emil Strauß, Bonn.

Bhagavata Puranam, Skandhas 1–12, available at: https://web.archive.org/web/200810120 
22829/http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/3_purana/bhagp/bhp1-
12u.htm (accessed January 8, 2019). (In Sanskrit).

India’s rebirth: A selection from Sri Aurobindo’s writing, talks and speeches(2000), 3rd Edition, 
Institut de Recherches Evolutives, Paris.

“Kauṣītaki-Upaniṣad”,  edited  by Mislav  Ježic  in  his  edition Ṛgvedske  upanišadi: Aitareya, 
Kaušītaki,  Bāškalamantra-upanišad  (1999), Matica Hrvatska, Zagreb, available at: http://titus.
uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/upanisad/kausup/kausu.htm (accessed January 8, 2019). 
(In Sanskrit).

“Manusmrti”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indo-
logical materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.
de/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/smrti/manu2p_u.htm (accessed January 8, 2019). (In San-
skrit).

“Pranagnihotra Upanishad”, in Upanishad. The science of life, available at: http://upanishad.
info/upanishads/text/krishna-yajurveda/translitration/pranagnihotra (accessed January 8, 2019). 
(In Sanskrit).

Sāṁkhya-kārikā  Śrī  Īśvarakṛṣnena  virācitā,  Śrī  Gauḍapāda  Svāmi  kṛta  Bhāṣya (1826), 
Vācaspatya Yantra, Kolkata. (In Sanskrit).

Śatapatha Brāhmaṇa (Mādhyandina Recension), on the basis of the edition by Albrecht We-
ber: The Çatapatha-Brāhmaṇa in the Mādhyandina-Çākhā with extracts from the commentaries 
of Sāyaṇa, Harisvāmin and Dvivedānga (1849), Berlin, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/
texte/etcs/ind/aind/ved/yvw/sbm/sbm.htm (accessed January 8, 2019). (In Sanskrit).

“Tattva Bodha by Sri Adi Shankaracharya”, in Sanskrit Documents, available at: https://san-
skritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/tattvabodha.html?lang=en-IN (accessed January 8, 
2019). (In Sanskrit).

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with  the Commentary of Śaṅkarācārya (1950), Translated by 
Swāmi Mayavati, Mādhavānanda Advaita Ashrama, Almora.

“‘The Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension with the commen-
tary ascribed to Samkara’, on the basis of the edition by V. P. Limaye and R. D. Vadekar Eighteen 
Principal Upanisads, vol. 1 (1958)”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languag-
es and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.
sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brup___u.htm (accessed January 8, 2019). 
(In Sanskrit).

“The Chāndogya Upaniṣad” (1879), in The Upanisads, Part I, Translated by F. Max Müller, 
Clarendon Press, Oxford, pp. 1–145.

“The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Elec-
tronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast 
Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_u.htm 
(accessed January 8, 2019). (In Sanskrit). 

The Laws of Manu (1886), Translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler, 
The Clarendon Press, Oxford.

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being  the sixth book of  the 
Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, 
The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).



130                                                                                                          Східний світ, 2019, № 1

“The Maitrāyaṇīya Upaniṣad” (1884), Translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part II, 
The Clarendon Press, Oxford, pp. 287–346.

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva 
Kaumudi  by  Shri  Vachaspati  Mishra  and  another  commentary  called  Vidvattoshini  by  Shri 
Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanskrit).

“The Śvetāśvatara Upaniṣad” (1884), Translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part II, 
The Clarendon Press, Oxford, pp. 231–267.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya (1890), Part I, Translated by George 
Thibout, The Clarendon Press, Oxford.

The  Vedānta  Sūtras  with  the  commentary  by  Śaṅkarācārya  (1896), Part II, Translated by 
George Thibout, The Clarendon Press, Oxford.

The  Yoga-darśana:  Sutras  of  Patañjali  whith  Bhāṣya  of  Vyāsa (1907), Translated by 
Gangānātha Jhā, Rajaram Tukaram Tatya, Bombay.

Visnu-Purana based on the edition: Bombay: Venkatesvara Steam Press, 1910, available at: 
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/3_purana/visnup_u.htm (дата звернення: 
8.01.2019). (In Sanskrit).

Vivekananda (2006), “Bhakti-Yoga”, in Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ash-
rama, Calcutta.

БГАҐАВАДҐІТА. Глава 4 /
Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби 

У цій публікації представлено український переклад четвертої глави найвідомішої свя-
щенної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у 
I–II ст.

Четверта глава має назву “Йоґа знання й зречення дій”. На її початку описаний шлях пе-
редачі знань про йоґу: від Кришни – до бога сонця; від бога сонця – до предка людства 
Ману; від Ману – до легендарного царя Ікшваку й далі через “царствених мудреців”. У цій 
главі ми стикаємося з одним із найбільш ранніх описів індійської концепції аватарів (вті-
лень Божества).

У четвертій главі вперше в “Бгаґавадґіті” звучить слово бгакт (bhakta). Так називають 
себе послідовники бгакті-йоґи – шляху шанування Бога та служіння Йому з любов’ю та 
відданістю. Бгакті-йоґа є однією з головних тем “Бгаґавадґіти”, де Кришна виступає як 
Верховне Божество. Зокрема, Кришні приписується створення чотирьох варн – головних 
верств давньоіндійського суспільства.

Значна частина глави присвячена подальшому розгляду таких понять, як “дія” і “недіян-
ня”. Десять віршів описують різноманітні види символічної офіри, яка з часів упанішад 
стала витісняти ведійський обряд жертвопринесення. Зазначається, що найвищою є “офіра 
знання”.

Розглянуті в главі поняття та реалії пояснюються перекладачем у примітках із залучен-
ням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів 
Ману”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Ключові слова: Бгаґавадґіта, Індія, індуїзм, йоґа, карма, Магабгарата, переклад, релігія, 
санскрит

БХАГАВАДГИТА. Глава 4 /
Перевод с санскрита, вступительная статья и комментарии Д. В. Бурбы

В этой публикации представлен украинский перевод четвертой главы самой известной 
из священных книг индусов – “Бхагавадгиты”, которая сформировалась в современном 
виде, вероятно, к I–II вв.

Четвертая глава называется “Йога знания и отречения от действий”. В ее начале описан 
путь передачи знаний о йоге: от Кришны – к богу солнца; от бога солнца – к предку челове-
чества Ману; от Ману – к легендарному царю Икшваку и далее через “царственных мудре-
цов”. В этой главе мы сталкиваемся с одним из самых ранних описаний индийской 
концепции аватаров (воплощений Божества).

В четвертой главе впервые в “Бхагавадгите” звучит слово бхакт (bhakta). Так называют 
себя последователи бхакти-йоги – пути поклонения Богу и служения Ему с любовью и 
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преданностью. Бхакти-йога является одной из главных тем “Бхагавадгиты”, где Кришна 
выступает как Верховное Божество. В частности, Кришне приписывается создание четырех 
варн – основных сословий древнеиндийского общества.

Значительная часть главы посвящена дальнейшему рассмотрению таких понятий, как 
“действие” и “недеяние”. Десять стихов описывают виды символической жертвы, которая 
со времен упанишад стала вытеснять ведический обряд жертвоприношения. Самой высо-
кой названа “жертва знания”.

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

Ключевые слова: Бхагавадгита, Индия, индуизм, йога, карма, Махабхарата, перевод, 
религия, санскрит

Переклад надійшов до редакції 12.01.2019
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Роздрук статей, надрукованих через два інтервали на стандартному білому папері формату 
А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні супроводжуватись електронною ко-
пією у вигляді документа Microsoft Word for Windows із розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи 
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Стаття супроводжується резюме англійською, українською та російською мовами (переклад 
назви статті, а також прізвища та ініціалів автора обов’язковий). Мінімальний обсяг англійського 
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відними мовами.
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з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони по-
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праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
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Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Транслітерований список цитованої літератури (References) оформлюється за гарвардським 
стилем. Він подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений 
мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомов-
них джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в 
References. Транслітерація здійснюється за стандартом BGN/PCGN.

Для транслітерованих праць (з оригіналу кирилицею) пишемо англійською мовою повне міс-
це видання, а також позначення томів, номерів, сторінок (“Vol.”, “No.”, “pp.”, “р.”). Назву видав-
ництва залишаємо транслітерованою. Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад 
(In Ukrainian). Більше інформації див.: http://oriental-world.org.ua/uk/for_authors

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною діакрити-
кою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту з урахуванням 
традиційних написань.
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