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ІСТОРІЯ
Л.В. Матвєєва

ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА 
ІМ. А.Ю. КРИМСЬКОГО: СЬОГОДЕННЯ

НА переломному етапі історії України, 
в пам’ятний рік здобуття державної 

незалежності, у системі Національної ака-
демії наук було створено Інститут сходо-
знавства. 22 жовтня 1991 р. Президія НАН 
України прийняла постанову про засну-
вання інституту. Біля витоків створення ін-
ституту стояв видатний вчений сучасності, 
талановитий учень А. Кримського Омелян 
Пріцак, який повернувся зі Сполучених 
Штатів Америки, маючи на меті створити 
в Україні Інститут сходознавства.

Глибокі патріотичні почуття ніколи не 
полишали Омеляна Йосиповича, хоч жив 
та творив він за межами своєї Батьківщини. 
Головною метою вченого впродовж життя 
на чужині стало виведення історії Украї-
ни на світовий рівень. Це становило суть 
власної концепції історії його Батьківщи-
ни. Працюючи активно в царині орієнта-
лістики, О. Пріцак водночас створює центр 
україністики в США, очоливши Україн-
ський дослідний інститут Гарвардського 
університету. За його ідеєю була заснована 
Міжнародна асоціація  україністів.

Повернувшись в Україну, О. Пріцак очо-
лює новостворений за власною ініціативою 
Інститут сходознавства, якому присвоюють 
ім’я його вчителя  А. Крим ського.

Із заснуванням інституту було не тільки 
створено новий напрямок історико-філоло-
гічної науки – сходознавство, а й відродже-
но традиції 30-х років ХХ ст. Звертаючись 
до історичної пам’яті, слід зазначити, що 
ще в часи заснування Української академії 
наук у 1918 році вітчизняна інтелігенція, 
яка ввійшла до першого складу академіків, 
розуміла велике значення розвитку сходо-
знавства в Україні. У програмних доку-
ментах по створенню Української академії 
наук у той час закладались основи сходо-
знавства. Підкреслювалося, що вивчення 
східної історії є невідкладною проблемою, 
оскільки давня територія України була міс-
цем проживання різних східних народів. 
Численні письмові та  археологічні дже-

рела свідчать про тісний зв’язок України 
із країнами Сходу. Для України Схід – це 
важлива частина її історії. Вже на перших 
засіданнях щодо заснування Української 
академії наук А. Кримський виступив із 
пропозицією створити кафедри сходо-
знавства. Пояснювальна записка учених 
від 10 серпня 1918 р. до Комісії для ви-
роблення законопроекту про організацію 
історично-філологічного відділу Україн-
ської академії наук включала також кафе-
дри: східної мови і старожитності взагалі 
і на Україні з осібна; слов’янські: історія, 
мова, письменство й стародавності, пере-
важно їх стосунки до Вкраїни; візантино- 
знавство. В цілому передбачалися лінгвіс-
тичні дослідження мов, їхній взаємовплив з 
різними мовами: іранськими, тюркськими, 
готськими, візантійськими, романськими – 
й особливий вплив східних мов на україн-
ську мову.

У першому Статуті Української акаде-
мії наук (1918 р.) серед найбільш важли-
вих напрямків розвитку науки називалося 
й сходознавство. У період існування Укра-
їнської академії наук у 1918–1931 роках 
було створено низку кабінетів і комісій під 
керівництвом А. Кримського й проводили-
ся сходознавчі дослідження. У 1930 році 
на короткий час з’явився й Український на-
уково-дослідний інститут сходознавства. 
Але з 1931-го по 1933 рік, у період станов-
лення тоталітарної держави, всі сходознав-
чі установи було ліквідовано, а численних 
вчених-сходознавців репресовано.

Зрозуміло, що за таких умов не мо-
гло бути й мови про розвиток сходознав-
ства в Україні. Трагічно обірвалося життя 
А. Кримського: він загинув у Кустанай-
ській в’язниці.

Повертаючись до сьогодення, зазна-
чимо, що на початковій стадії існування 
інституту Омелян Пріцак робив усе, щоб 
вивести його на відповідний науковий 
рівень. Учений, так само як колись його 
вчитель А. Кримський, сходознавчі дослі-
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дження тісно пов’язував з історією Украї-
ни. На його думку, завдяки вивченню пер-
шоджерел східного світу ми одержуємо ще 
один ключ до трактування історії України. 
“Нашим завданням, – говорив Омелян Йо-
сипович, – з одного боку, є дослідження 
східних елементів української культури, а з 
другого – поширення інформації про Укра-
їну через знання про східний світ. Я очолив 
інститут сходознавства для того, щоб до-
помогти Україні краще пізнати себе”. Ця 
думка вченого повністю збігається з кон-
цептуальним баченням завдань з питання 
розвитку сходознавства А. Кримського, 
що свідчить про актуальність сьогодні тих 
програмних документів, які готувалися за-
сновниками Академії від самого початку її 
існування. У Статуті інституту відзнача-
лося: “Інститут ставить цілі відродження й 
розвитку фундаментальних сходознавчих 
досліджень в Україні, поширення в Укра-
їні наукових знань про Схід, а також вве-
дення в міжнародний науковий обіг знань 
про спільноти східного походження, які іс-
нували чи продовжують існувати на тери-
торії сучасної української держави”.

Сьогодні Інститут сходознавства ім. А. Крим-
ського – це орган науково-дослідної діяль-
ності Національної академії наук України 
у складі Відділення історії, філософії та 
права. Відповідно до Статуту в інституті 
проводяться дослідження мов, історії, фі-
лософії, релігії, культури країн і регіонів 
Близького, Середнього та Далекого Сходу, 
Середньої Азії, а також тюркомовних та 
інших східних племен і народів, які рані-
ше існували й нині мешкають на території 
сучасної України.

Продовжуючи традиції фундаторів схо-
дознавчої науки, Інститут сходознавства 
ім. А. Кримського проводить дослідження 
окремих східних джерел: сирійських і кав-
казьких, арабських і перських, давньоєв-
рейських, турецьких і кримськотатарських; 
далекосхідних, вірменських. Відповідно до 
концепції розвитку українського сходознав-
ства в розрізі його наукової спеціалізації 
виділяються такі основні напрямки:
Мова народів Азії й Африки. Тематика 

відображає одну з традиційних для сходо-
знавства сфер: науковий аналіз мов Азії й 
Африки, текстів на цих мовах. Досліджен-
ня східних мов виконується як у вигляді 
чисто лінгвістичних робіт у галузі синхро-

нії та діахронії, так і історико-філологіч-
них досліджень. Центральне місце займа-
ють роботи, присвячені групам мов, що 
об’єднані генетично, типологічно й аре-
ально. Вони передбачають аналіз як окре-
мих аспектів мови – фонології, граматики, 
семантики, прагматики, – так і комплексні 
описи.
Література народів Азії й Африки. Те-

матика спрямована на дослідження й нау-
ковий аналіз літератури народів Азії й Аф-
рики. Там, де це необхідно, дослідники по-
винні володіти додатковими східними мо-
вами, що в методологічному аспекті суттє-
во для аналізу історико-літературних про-
цесів відповідних країн, регіонів, періодів. 
Літературознавчі дослідження спрямовані 
на науковий аналіз історико-літературних 
процесів, конкретних літературних визна-
чних пам’яток, стилів, жанрів, авторів, лі-
тературних течій тощо. Концепція перед-
бачає також вивчення міфології, епічних 
творів і ширше – фольклору народів Азії 
й Африки з урахуванням компаративного 
аспекту, коли зіставлення здійснюється як 
на матеріалі різних східних літератур, так і 
різних синхронних зрізів з історії вказаної 
літератури.
Історія народів Азії й Африки. Істо-

ричний напрямок включає дослідження 
давньої, середньовічної, нової й новітньої 
історії народів Азії й Африки при обов’яз-
ковому залученні оригінальних джерел.
Релігія народів Азії й Африки. Релігійна 

тематика пов’язана з аналізом релігії й ре-
лігійної ситуації в країнах Азії й Африки 
на базі вивчення джерел; залучення дже-
рел або польових матеріалів є необхідною 
умовою для досліджень.
Культура народів Азії й Африки. Культу-

рологічний аспект має за мету проведення 
науково-дослідної роботи з обов’язковим 
залученням оригінальних текстів на мовах 
народів Азії й Африки, а також польових 
матеріалів.

Виходячи з вищезгаданих концептуаль-
них принципів, Інститут сходознавства з 
часу свого заснування зосередив науково-
дослідну діяльність на таких напрямках: 
дослідженні історіографічної спадщини 
вітчизняного сходознавства; дослідженні 
особливостей східних мов, літератур, істо-
рії, культури, філософії, релігії та їхнього 
впливу на формування загальнолюдських 
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духовних цінностей; дослідженні істори-
ко-етнологічного, соціально-економічного 
й зовнішньополітичного розвитку окре-
мих країн Сходу; аналізі сучасного стану 
міжнародних відносин України з країнами 
Сходу, а також відносин безпосередньо 
між східними країнами; вивченні мов, іс-
торії, культури, релігій народів, які є ви-
хідцями зі східних країн і живуть на тери-
торії України, зокрема тих, які тривалий 
час мали вплив на розвиток східнослов’ян-
ської, зокрема української, культури, соці-
ально-економічного життя й ментальності 
українського народу, – євреїв, кримських 
татар, гагаузів та ін.; дослідженні історич-
них зв’язків між Україною та східними на-
родами від давніх часів до сьогодення.

Таким чином, концептуальною осно-
вою науково-дослідної роботи Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського є такі на-
прямки наукової проблематики: Україна і 
Схід, Близький та Середній Схід, Далекий 
Схід, Південна та Північно-Східна Азія, 
загальноазіатські проблеми.

Головні наукові проблеми Інституту 
сходознавства включають цілу низку тем, 
які розкривають історію та сучасність Схо-
ду. Можна назвати, зокрема, таку тематику 
досліджень інституту:

розробка широкого спектра наукових 
тем, пов’язаних з історичним минулим, 
мовами, релігіями арабських країн, Туреч-
чини, Ізраїлю й Афганістану, країн Дале-
кого Сходу. Хронологічні рамки цих дослі-
джень охоплюють період від давніх часів 
до сьогодення;

дослідження історичних зв’язків Украї-
ни з країнами Сходу (від Київської Русі і 
до початку ХХ ст.), а також вивчення іс-
торії відносин східних слов’ян і України 
з кочовими народами степової смуги, про-
блем етнокультурної взаємодії з народами 
Сходу, в тому числі дослідження лексики 
східного походження у східнослов’ян-
ських мовах;

дослідження сучасного суспільно-по-
літичного й економічного розвитку країн 
Сходу, сучасного стану й перспектив по-
літичних, економічних і гуманітарних від-
носин України з країнами Азії й Африки;

дослідження історії українського схо-
дознавства.

Згідно з концепцією й тематикою 
досліджень в Інституті сходознавства 

ім. А. Кримського працює чотири відділи: 
історіографії та джерелознавства, Кла-
сичного Сходу, Сучасного Сходу, Далекого 
Сходу. Активно працює Центр близькосхід-
них досліджень, заснований у 1994 році.

Головною метою Центру є надання 
консультацій та дослідницька діяльність, 
сприяння розробці та розвитку послідовної 
політики України на Близькому та Серед-
ньому Сході, у Центральній Азії та на Кав-
казі. Центр вивчає питання, пов’язані з му-
сульманськими та іншими меншинами на 
території України. Інші сфери досліджень 
включають політичний іслам (ісламський 
фундаменталізм та інші ісламські ідеоло-
гії), міграційні процеси, нафтогазові рин-
ки Близького Сходу та регіони Каспію, пи-
тання реінтеграції депортованих народів 
Криму. Метою Центру також є сприяння 
інтеграції українського сходознавства у 
світову науку, актуалізація його найкра-
щих досягнень у медіа-просторі України.

У 1991 р. було засновано Кримське від-
ділення Інституту сходознавства, де пра-
цює 3 відділи: відділ візантології, відділ 
історії і культури народів Криму та відділ 
етноконфесійних досліджень.

На Кримському півострові розташо-
вані відомі в Європі пам’ятки візантій-
ської культури: Херсонес, Керч, фортеці 
Ески-Кермен, Мангуп та інші, численні 
унікальні колекції візантійських прикрас, 
кераміки, монет, пам’ятників епіграфіки, 
сфрагістики, які є надзвичайно важливими 
джерелами з історії візантійської цивіліза-
ції, тому головним завданням Кримського 
відділення є організація і координація в 
академії досліджень у галузі візантології. 
Водночас відділення є науково-методич-
ним центром і координатором сходознав-
чих досліджень на території Криму, глибо-
кого вивчення історії кримськотатарського 
народу, караїмів та кримчаків.

Дослідження інтеграційних етнокуль-
турних процесів, що відбувалися в Криму 
протягом доби Середньовіччя, складають 
дуже важливий напрям у вивченні етно-
конфесійної історії півдня України. Саме 
у Середньовіччі, в епоху найбільшого ет-
нополітичного та культурно-релігійного 
напруження, в умовах постійної калейдо-
скопічної зміни етнічної ситуації в Криму 
проходив процес формування сучасних 
етноконфесійних спільнот та становлен-
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ня взаємовідносин між ними. З раннього 
Середньовіччя консолідуючою силою в 
мультиетнічному кримському просторі 
поступово стає християнство. Розповсю-
дження та затвердження нової релігії у 
Криму було результатом цілеспрямованої 
політики. У різні часи інтеграційні етно-
культурні процеси на півострові проходи-
ли під потужним впливом могутніх дер-
жавних утворень, а саме Візантійської ім-
перії, Хазарського каганату, Золотої Орди, 
Османської імперії, реалізація політичних 
інтересів яких супроводжувалася певними 
трансформаційними процесами у культур-
но-релігійному житті народів Криму. До-
слідження цих процесів відкривають нові 
сторінки в історії формування поліетніч-
ного та поліконфесійного населення пів-
дня України, збагачують її історико-куль-
турну спадщину новими пам’ятками.

Для висвітлення етногенетичних і етно-
формаційних процесів, що відбувалися на 
півострові у пізньоримський і середньо-
вічний часи, застосовується увесь комп-
лекс інформації: археологічні, письмові 
джерела, дані епіграфіки, сфрагістики та 
нумізматизму. Зміст дослідження і його 
структура визначились характеристикою 
інформаційного блоку, властивого кожно-
му історичному етапу розвитку регіону.

Одним з пріоритетних напрямків робо-
ти Інституту сходознавства ім. А. Крим-
ського є видавнича справа. Відновлено 
видання журналу “Східний світ”, заснова-
ного в 1927 році А. Кримським і насильно 
закритого у 1931 році. У журналі висвіт-
люються теоретичні й прикладні питання з 
різних галузей сходознавства: арабістики, 
семітології, іраністики, тюркології, індо-
логії, китаєзнавства, японістики, ісламо-
знавства, буддології, історії українського 
сходознавства. Журнал традиційно отри-
мує позитивну оцінку громадськості, має 
шанувальників і за межами України.

У рамках серії “Бібліотечка журналу 
«Східний світ»” видається збірник ста-
тей “Сходознавство”, на сторінках яко-
го публікуються результати досліджень 
як досвідчених науковців, так і наукової 
 молоді.

Центром близькосхідних досліджень 
при Інституті сходознавства ім. А. Крим-
ського видаються журнал “Близькосхідний 
кур’єр” та інформаційно-аналітичний бю-

летень “Новини Центральної Азії й Кав-
казу”. Також видається журнал “Україна – 
Китай: інформаційно-аналітичний огляд”. 
На сторінках цих журналів публікуються 
дослідження й аналітичні матеріали, при-
свячені вивченню соціально-економічно-
го, політичного та культурного розвитку 
країн Сходу, питанням розвитку політич-
них, економічних і культурних відносин 
між Україною й державами Азії та Афри-
ки. Постійними авторами “Близькосхідно-
го кур’єра” і журналу “Україна – Китай: 
інформаційно-аналітичний огляд” стали 
вищі посадові особи дипломатичних місій 
східних держав, акредитованих в Україні, 
що також свідчить про високий науково-
теоретичний рівень цих видань. Більш ши-
рокі дослідницькі завдання представлені у 
збірнику наукових статей “Китайська ци-
вілізація: традиції й сучасність”.

В інституті заснована серія видань “На-
укова спадщина сходознавців України”. 
Поряд з науковими працями вчених-сходо-
знавців, забутих або викреслених з історії, 
досліджуються колекції творів східного 
мистецтва в музейних зібраннях України, 
на основі чого готуються монографії й ка-
талоги.

Кримське відділення з 1991 р. видає 
щорічник “Материалы по археологии, ис-
тории и этнографии Таврии”, де публіку-
ються матеріали польових досліджень та 
аналітичні студії науковців, серед яких слід 
відзначити новітні дані щодо Хазарського 
каганату, політики Візантії та Османської 
імперії в Криму, етногенезу кримських 
татар, караїмів і кримчаків та розповсю-
дження християнства на півострові.

З 2001 р. відділення видає збірник на-
укових праць “Боспорские исследования”, 
в якому публікуються не тільки статті, а й 
монографічні дослідження з археології та 
історії Боспорського царства, середньо-
вічної історії Причорномор’я і Приазов’я. 
Відділенню належить також збірка “Этно-
графия Крыма ХІХ–ХХ вв. и современные 
этнокультурные процессы. Материалы и 
исследования”, посібник “Крымские тата-
ры: хрестоматия по этнической истории и 
традиционной культуре”, “Межэтнические 
отношения в Крыму: поиск путей раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций”. 
До останньої увійшли дослідження, доку-
менти і матеріали, що висвітлюють сучас-
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ну ситуацію у сфері міжетнічних та між-
конфесійних відносин, а також присвячені 
проблемам пошуку шляхів формування 
толерантності на півострові через розви-
ток міжкультурної освіти й етнічне про-
світництво.

Наукові результати досліджень спів-
робітників Кримського відділення ви-
конані на відповідному фаховому рівні і 
мають досить велику наукову значимість. 
Передусім вони демонструють сучасний 
рівень розвитку історичної науки з вище-
окреслених проблем, а тому, безумовно, 
стануть науковою базою для подальших 
досліджень у галузі історії, археології, ет-
нології та інших суспільно-гуманітарних 
дисциплін. Крім того, ці матеріали можуть 
використовуватися для створення навчаль-
них курсів для шкіл та вищих навчальних 
закладів України, для написання науково-
популярних робіт і музейних екскурсій. 
Цінні речові свідчення, отримані під час 
археологічних досліджень, передаються 
до фондів музеїв, завдяки чому поповню-
ються їхні колекції та збагачуються їхні 
виставки та експозиції.

Теоретичні надбання, опубліковані на 
сторінках наукових та науково-популяр-
них видань, запропоновані фахівцями-
освітянами, стають у пригоді експертам 
і представникам органів влади та управ-
ління для формування рекомендацій з 
подальшого розвитку національної полі-
тики в Криму й підвищення рівня толе-
рантності кримського соціуму.

Інститут сходознавства посідає про-
відне місце в розробці сходознавчої 
тематики в Україні. Інститутом сходо-
знавства надається консультативна до-
помога апарату Президента України, 
Раді національної безпеки при Пре-
зидентові України, Державній митній 
службі України, Президії Національної 
академії наук України, департаменту 
Міністерства юстиції України у справах 
національностей і міграції, міжнарод-
ним організаціям, таким як ОБСЄ, ООН 
та ін., а також посольствам ряду східних 
держав. Інститут координує свою діяль-
ність в організації й проведенні конфе-
ренцій, здійсненні видань з посольства-
ми Ісламської Республіки Іран, Туреч-
чини, Кувейту, Грузії, Японії, КНР, Росії 
та інших країн.

Підрозділи інституту є учасниками 
спільних проектів з Інститутом страте-
гічних досліджень, Британським суспіль-
ством близькосхідних досліджень, Атлан-
тичною радою, Фондом “Відродження”. 
Відділи інституту підтримують контакти 
з Інститутом сходознавства й Інститутом 
Далекого Сходу РАН, Інститутом країн 
Азії й Африки при Московському дер-
жавному університеті, іншими сходознав-
чими установами Російської Федерації, а 
також з відповідними центрами далекого 
зарубіжжя – у Туреччині, Угорщині, Шве-
ції, Японії, Китаї, Тайвані та ін. У рамках 
міжнародного наукового співробітництва 
Кримського відділення, Інституту архео-
логії НАНУ та Центру історії й цивілізації 
Візантії в Парижі у 2007 р. вийшла у світ 
збірка наукових праць “Kiev – Cherson – 
Constantinople”. Протягом останніх років 
наукові співробітники давали інтерв’ю ра-
діо “Свобода” і Бі-Бі-Сі (українська редак-
ція), газетам “День” і “Дзеркало тижня”, 
робили численні виступи на міжнародних 
і національних телепрограмах. Зокрема, 
співробітники інституту продовжують під-
тримувати інформаційно-аналітичний веб-
сайт “Кримські татари. Крим. Україна”.

Наукові співробітники Інституту сходо-
знавства плідно співпрацюють з іншими 
академічними установами, беручи участь 
у створенні різних енциклопедій та слов-
ників як на території України (“Енцикло-
педія історії України”, “Енциклопедія су-
часної України”, “Філософський словник”, 
Київ), так і за кордоном (“Православная 
Энциклопедия”, Москва). Ведеться також 
активне співробітництво з музеями Укра-
їни: співробітники інституту допомагають 
музейним працівникам у створенні ви-
ставок східного напрямку, в описі східних 
предметів з музейних зібрань, в укладанні 
відповідних каталогів.

Співробітники Інституту сходознавства 
беруть участь у розробці й викладанні схо-
дознавчих курсів на Відділенні сходознав-
ства, географічному, історичному факуль-
тетах і в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка, на гуманітарному 
факультеті Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, у Дипло-
матичній академії України при МЗС Укра-
їни, на факультетах Міжнародного Со-
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ломонового університету, Міжнародного 
інституту лінгвістики й права, Київського 
інституту східної лінгвістики й права, у 
Київському славістичному університеті, 
Київській гімназії східних мов №1, на ка-
федрі сходознавства Львівського універси-
тету, в Острозькій академії. Вчені інститу-
ту працюють над створенням підручників 
для ВНЗ, розробили ряд методичних і на-
вчальних посібників.

Активно працює аспірантура Інститу-
ту сходознавства ім. А. Кримського, яка 
готує наукові кадри – сходознавців вищої 
кваліфікації: істориків і філологів – за спе-
ціальностями всесвітня історія та мови 
народів Азії й Африки. За цими спеціаль-
ностями для захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій в інституті працює 
дві ради.

Співробітництво з державними устано-
вами, міжнародними організаціями, посоль-
ствами, ВНЗ, музеями, редакціями енцикло-
педій залишається актуальним завданням 
Інституту сходознавства й у майбутньому. 
Передбачається, що потреба в консультаці-
ях, оцінках міжнародної ситуації, інтерв’ю, 
виступах у засобах масової інформації спів-
робітників інституту (насамперед відділу 
Сучасного Сходу) буде надалі зростати.

Основні напрямки наукового співробіт-
ництва інституту – організація й проведен-
ня міжнародних конференцій, участь у ро-
боті міжнародних організацій, відряджан-
ня й стажування співробітників інституту 
за кордоном. В інституті щорічно прово-
диться Міжнародна конференція “Крим-
ські читання”. Вперше в Україні Кримське 
відділення провело великі міжнародні ві-
зантологічні конференції: “Византия и на-
роды Причерноморья и Средиземноморья 
в раннее Средневековье (IV–IX ст.)”, “Ви-
зантия и Крым”, “Боспорські читання”. 
Інститут сходознавства ім. А. Кримського 
НАН України здійснює наукове співробіт-

ництво з Гарвардським (США), Блумінг-
тонським (США), Кембриджським (Вели-
кобританія), Тель-Авівським (Ізраїль) уні-
верситетами, Московською й Петербурзь-
кою філіями Інституту сходознавства РАН, 
з науковими центрами Туреччини, Японії, 
КНР, Тайваню. Співробітники інституту 
беруть участь у роботі міжнародних кон-
ференцій, друкуються в іноземних науко-
вих виданнях (Болгарії, Вірменії, Велико-
британії, Грузії, Ірану, Лівану, Німеччини, 
Польщі, Туреччини, Угорщини, Швеції, 
Японії, Тайваню).

Дипломатичні представництва деяких 
країн Сходу й певні іноземні та міжнародні 
фонди надають можливість деяким співро-
бітникам інституту здійснювати необхідні 
відрядження, брати участь у міжнародних 
наукових конференціях і семінарах.

Актуальними завданнями розвитку між-
народних зв’язків є зміцнення наукового 
співробітництва з провідними професій-
ними науковими установами країн СНД, 
далекого зарубіжжя, вироблення механіз-
му стажування українських учених у схо-
дознавчих центрах, організація польових 
досліджень у східних країнах, проведення 
міжнародних конференцій за участю висо-
кокваліфікованих закордонних фахівців.

Таким чином, Інститут сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України впевнено 
ввійшов у світову наукову співдружність. 
Його вчені з честю представляють вітчиз-
няну науку за кордоном, беруть участь у 
міжнародних дослідницьких проектах. 
Слід зазначити, що колектив інституту 
складається з відданих своїй справі мо-
лодих учених, які прагнуть зробити свій 
внесок у розвиток сходознавства на ви-
сокопрофесійному рівні. Вчені інститу-
ту – це нова генерація в академічній на-
уці, професійна, високоінтелігентна і, як 
завжди підкреслював Омелян Йосипович 
Пріцак, – аристократична.
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АКАДЕМІК ОМЕЛЯН ПРІЦАК І ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО СХОДОЗНАВСТВА

М         абуть, не буде перебільшенням ска-
зати, що історію українського ака-

демічного сходознавства можна умовно 
розподілити на два досить окреслені пе-
ріоди: перший пов’язаний з іменем акад. 
А.Ю. Кримського, що почався після рево-
люції 1917 р. в Росії і закінчився на по-
чатку 30-х рр. ХХ ст., а другий – з іменем 
іноземного члена НАН України О.Й. Пріца-
ка, який настав на початку 90-х рр. ХХ ст. і 
триває нині.

Сьогодні ми можемо відзначити цілий 
ряд досягнень у розвитку нашого сходо-
знавства, а до проголошення незалежності 
України ця наука протягом багатьох років 
офіційно була відсутня у переліку наук, 
якими займалася АН УРСР. Це не зна-
чить, що не було окремих дослідників, 
котрі виявляли інтерес до орієнтальної 
проблематики паралельно з тими чи інши-
ми дослідженнями в інших галузях. Час 
від часу вчені-ентузіасти і представники 
громадськості ставили питання про відро-
дження в Україні сходознавства, традицій 
А. Кримського. Відбулася навіть невели-
ка дискусія з цього питання на шпальтах 
газети “Літературна Україна” у 1968 році. 
Неодноразово наголошували на необхід-
ності відродити сходознавство у нас і ми 
у своїх статтях. У цьому зв’язку, мабуть, 
варто навести слова відомого арабіста-
джерелознавця В.М. Бейліса з його листа 
А.П. Ковалівському від 20 лютого 1962 р.: 
“З киян деяку активність в галузі арабісти-
ки став виявляти учень Тауфіка Гаврило-
вича Кезми – мій знайомий Юрій Кочубей. 
Нині опублікував у “Всесвіті”(№1, 1962) 
рецензію... і закінчує свою рецензію дещо 
несподівано для “Всесвіту”: “Настав час 
серйозно замислитися над цим станови-
щем і відродити у нас (тобто в УРСР) на-
уку про країни Азії і Африки, які тепер, 
коли рушаться останні бастіони прогнилої 
системи колоніалізму, відіграють дедалі 
значнішу роль у світі” (9).

Справді, хоч яка можливість якось по-
давати матеріали на орієнтальну тему з’я-
вилася у Києві у зв’язку з відродженням 

1958 року відомого громадсько-політично-
го і літературного журналу “Всесвіт”.

Справедливості ради слід зазначити, 
що робилися спорадичні спроби органі-
зувати дослідження проблематики країн 
Сходу в рамках АН УРСР. При інститутах 
історії та мовознавства АН створювалися 
невеликі підрозділи чи просто групи з ме-
тою розпочати працю над орієнтальними 
проблемами, та вони були нетривалими і 
неофіційними через брак фахівців, дже-
рельної бази і, найголовніше, відсутність 
підтримки з боку правлячої влади. 

Певний поштовх для зацікавлення цією 
наукою дало відзначення в республікан-
ському масштабі 100-річчя від дня наро-
дження А.Ю. Кримського у 1971 р., в яко-
му взяли участь і вчені з інших міст СРСР.

Виявлялися ініціативи створення фа-
хових товариств, у результаті яких завдя-
ки наполегливим зусиллям О. Микитенка, 
В. Седнєва, Ю. Кочубея, О. Божка було 
створено Українську асоціацію сходо-
знавства та африканістики (1989) та Укра-
їнське відділення Всесоюзної асоціації 
китаєзнавців (1986). Та їхня діяльність 
не мала необхідної бази і підтримки, тож 
головними їхніми заслугами стало те, що 
вони свідчили про наявність в наукових 
колах України зацікавлення Сходом, а та-
кож певної кількості науковців, котрі ви-
являли інтерес до дослідницької праці на 
ниві сходознавства.

Особливістю історії розвитку україн-
ського сходознавства було те, що в повоєн-
ні роки, коли в умовах радянського режиму 
традиції А.Ю. Кримського в Україні мати 
продовження не могли, певну компенсатор-
ну роль відігравали науковці українського 
походження в діаспорі. Це – насамперед 
сам Омелян Йосипович Пріцак, видатний 
алтаїст і тюрколог, професор Гарвард-
ського університету (США), тюркологи 
Є. Заклинський і М. Ждан, санскритолог 
В. Шаян, арабіст Я. Стеткевич, а потім 
стали долучатися вже вихованці Омеляна 
Йосиповича – О. Субтельний, Л. Гайда, В. 
Остапчук. Продовжив свої сходознавчі до-
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слідження в еміграції і відомий тюрколог 
В. Дубровський, у Туреччині працювали 
кримськотатарські вчені (Джафер Сайда-
мет Киример, Абдулла Зіхні Сойсал, Халіл 
Інальджик, а також інші, що гуртувалися 
навколо журналу “Емель”). Частина орієн-
талістів – вихідців з України трудилися в 
Росії та інших республіках СРСР.

Відновлення українського сходознав-
ства настало з відродженням української 
державності. На хвилі могутніх суспіль-
них зрушень в країні відбулися зміни і в 
Академії наук: керівництво Академії ви-
рішило створити умови для розвитку тих 
галузей наукових досліджень, які досі не 
знаходили місця в академічній структурі, 
таких як сходознавство, європейські студії, 
археографія, політологія. Але перші кро-
ки, слід відзначити, були вкрай несміливи 
ми – було створено відділ орієнталістики в 
Інституті мовознавства АН ім. О. Потебні.

Врешті 15 лютого 1991 р. (остаточ-
но оформлено 22.10.1991 р.) Президія 
Академії прийняла рішення створити у 
структурі Академії окремий Інститут схо-
дознавства. Тоді, як говорив сам О.Й. Прі-
цак, президент АН акад. Б.Є. Патон через                          
акад. І.Р. Юхновського “запросив мене, 
громадянина США... стати директором-
організатором нового Інституту...” (2, 20). 
Справа була нелегкою, але Омелян Йоси-
пович взявся за роботу з характерною для 
нього енергією і наполегливістю. Звичай-
но, в нього в голові була відповідна кон-
цепція інституту, бо вчений-патріот завжди 
мріяв, що прийде час і на його батьківщині 
буде створена вища наукова сходознавча 
інституція. Йому щедро обіцяли всіляко 
сприяти і допомагати, дещо було зроблено, 
але головної обіцянки – дати для інституту 
адекватне приміщення – виконано не було. 
“Щоб хоч частково надолужити заподіяну 
зневагу і кривду”, як сказав О.Й. Пріцак, 
стосовно академіка А. Кримського, його 
ім’я було надано новоствореному інсти-
тутові (4, 21). Повноправним директором 
його став О.Й. Пріцак. Було встановлено 
також академічну премію ім. А. Кримсько-
го за видатні досягнення у розвитку сходо-
знавчих досліджень.

Свої уявлення про структуру, функції і 
завдання інституту, задуми щодо його май-
бутньої діяльності О. Пріцак виклав у чис-
ленних інтерв’ю та виступах. На його дум-

ку, інститут має займатися традиційним 
сходознавством, тобто фундаментальними 
дослідженнями в царині історії та філології 
країн і народів Сходу, причому не виклю-
чав із планів роботи інституту й сучасної 
проблематики, проте співвідношення між 
класичним сходознавством і сучасними 
проблемами мало бути 8:2 (5, 128).

Структура інституту від часів його за-
початкування, хоча й у незначній мірі, не-
одноразово змінювалася, мінялися назви і 
кількість відділів, їхнє кадрове оснащення, 
відповідно до завдань та цілей, які на пев-
ний момент ставилися інститутові з боку 
керівництва, а також з урахуванням на-
явності фахівців. Проте незмінними були 
географічні параметри регіону, який став 
об’єктом дослідження співробітників інсти-
туту, хоча і у цьому питанні останнім часом 
намітилися певні зрушення. О.Й. Пріцак 
не вважав слушним надто розпорошува-
ти зусилля інституту на більший ареал, та 
й фахівців відповідного профілю не було, 
тому інститут займався проблематикою 
Близького і Середнього Сходу, з Північною 
(мусульманською) Африкою включно, Ін-
дією, Китаєм і Японією. Що ж стосується 
Південно-Східної Азії та Африки, то до 
них, за словами О.Й. Пріцака, “діло в най-
ближчі роки навряд чи дійде” (там само). 
Так він висловився у 1991 році, а сьогодні, 
можна сказати, інститут вже має аспірантів, 
які займаються питаннями Індонезії, В’єт-
наму, Кореї. Особлива увага була приділена 
дослідженням Євразійського Степу і його 
симбіозу з населенням України у різні епо-
хи – тема близька самому Омеляну Йосипо-
вичу, який свого часу чимало праці доклав 
для вивчення кочових народів та історії їх-
ніх держав. Для нього історія народів Степу 
була частиною історії України.

Важливого значення надавав О. Пріцак 
також рівневі наукової установи, директо-
ром якої його призначили. Будучи знаним 
у світі вченим, членом багатьох іноземних 
академій та поважних наукових товариств, 
він хотів, щоб Інститут сходознавства у 
Києві зайняв достойне місце серед відо-
мих міжнародних центрів орієнталістики. 
Для цього він запропонував керівництву 
Академії прийняти ряд спрямованих на це 
практичних рішень. 

Насамперед було вирішено організу-
вати відділення інституту в Криму. Щодо 
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його діяльності керівник Кримського ре-
гіонального відділення АН України акад. 
В.І. Бєляєв писав: “Основним завданням 
Кримського відділення Інституту сходо-
знавства є забезпечення сучасного рівня 
дослідження етнокультурного комплексу 
стародавнього і середньовічного Криму, 
що формувався під відчутним впливом ве-
ликих цивілізацій Сходу, вивчення історії 
та культури тюркомовних та іраномовних 
народностей Причорномор’я, розробка на-
укових основ гармонізації міжнаціональ-
них відносин у Республіці Крим” (1, 10). 
Можна сказати, що відділення провадить 
досить активну дослідницьку роботу, на-
даючи перевагу пізньоантичному і ранньо-
середньовічному періодам історії півост-
рова. Як заявляв О.Й. Пріцак, “в Україні 
це єдиний центр, де займаються візантій-
ською культурою...” (2, 20). З’являються 
монографії, збірки наукових праць, багато 
статей, налагоджується міжнародне спів-
робітництво, видається науковий збірник 
“Матеріали з археології, історії та етноло-
гії Таврії”, вже вийшло 13 томів. Керує від-
діленням доктор історичних наук О.І. Ай-
бабін, лауреат премії НАНУ ім. А. Крим-
ського, автор фундаментальних праць з 
ранньої історії Тавриди.

Інститут підтримував тісні зв’язки з 
новоствореним Інститутом археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського (ди-
ректор чл.-кор. АН України П.С. Сохань) з 
метою спільної роботи по реалізації плану 
Археографічної комісії Академії наук з пу-
блікації східних джерел до історії України. 
Про це неодноразово писали, але резуль-
тати з багатьох причин бюрократичного 
характеру та фінансових труднощів у дер-
жаві, що вдарили по Академії, на сьогодні 
досить невтішні.

О.Й. Пріцак розумів необхідність до-
слідження сучасних політичних і соціаль-
но-економічних проблем країн Сходу для 
незалежної Української держави, і тому в 
рамках інституту було створено Асоціацію 
близькосхідних досліджень (Association of 
Middle East Studies). Її завданням було ви-
вчати сучасні процеси, що відбуваються в 
країнах Сходу. 

Виступаючи на першому організо-
ваному Асоціацією „круглому столі”                   
“Україна – Арабський світ: сфери взаємних 
інтересів”, він зазначив: “Вихід України 

на світову арену як самостійного чинника 
міжнародної політики потребує якісно но-
вого рівня організації наукових досліджень, 
а накопичений за період незалежності до-
свід співпраці з країнами Близького Сходу 
вимагає прискіпливого аналізу з позицій 
національних інтересів України.

У зв’язку з цим Асоціація бачиться як 
дієва, незалежна фундація фахівців, наці-
лених на конструктивну співпрацю з різ-
номанітними державними та науковими 
інституціями як нашої країни, так і закор-
дону” (8, 3).

Тепер це Центр близькосхідних до-
сліджень, який і є в інституті основною 
опорою відділу Сучасного Сходу. Він ви-
дав кілька номерів свого наукового органу 
“Близькосхідний кур’єр”, багато випусків 
бюлетеня “Новости Центральной Азии и 
Кавказа” і продовжує видавати аналітичні 
матеріали в електронному вигляді. 

Щоб зайняти відповідне місце в колі як 
національних, так і міжнародних науко-
вих установ, новостворений академічний 
інститут мав заявити про себе, особливо 
враховуючи відомий скепсис серед деяких 
діячів науки в Києві щодо спроможнос-
ті мати Інститут сходознавства в Україні. 
Сам Омелян Йосипович гаряче підтримав і 
взяв участь в організованій Академією наук 
та іншими інституціями (це вже був пік 
перебудови) Міжнародній конференції на 
відзначення 120-річчя від дня народження 
А.Ю. Кримського у лютому 1991 р., а після 
рішення про створення інституту негайно 
приступив до організації солідного між-
народного наукового форуму, де б можна 
було заявити про себе і продемонструвати 
потенційні можливості українського сходо-
знавства. Тож зусиллями в основному двох 
нових інститутів – сходознавства та укра-
їнської археографії  20–26 жовтня 1991 р. 
було проведено Міжнародну орієнталіс-
тичну конференцію (Київ – Крим) “Укра-
їна і Османська імперія ХV–ХVІІІ ст. Про-
блеми джерелознавства та історіографії”. 
Докладний звіт про конференцію було 
опубліковано в журналі “Восток” (Мо-
сква) (6). Крім українських науковців, у 
ній взяли участь представники сходознав-
чих інституцій зі США, Франції, РФ, Ту-
реччини (дуже представницька делегація), 
Німеччини, Великої Британії, кавказьких 
та балканських країн, Угорщини, Канади, 
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Казахстану і Нідерландів. Проблематика 
конференції охоплювала різні напрямки 
досліджень джерел до історії регіону, як 
документальні, так і наративні, історію 
Кримського ханства і українсько-крим-
ських відносин, питання віддзеркалення 
історії регіону в художніх творах. Осо-
бливою увагою користувалася тематика, 
присвячена А.Ю. Кримському.

Безумовно, успішне проведення між-
народної конференції такого масштабу 
сприяло підвищенню авторитету україн-
ської науки взагалі, а не тільки науки про 
Схід. Це дало змогу інститутові в цілому з 
позитивним результатом подолати трудно-
щі перших кроків становлення і залучити 
до співробітництва ряд закордонних вче-
них. Зокрема, американські вчені панство 
Ярослав та Сюзен Пінкні-Стеткевич (Чи-
каго) заснували (1994) свій іменний Фонд 
сприяння фундаментальним сходознавчим 
дослідженням в Україні, який у важкі часи 
створював деякі можливості для функціо-
нування видавничої діяльності інституту.

Виходячи із свого попереднього досві-
ду, коли він організовував “Урало-Алтай-
ське товариство” та Гарвардський інститут 
українських студій, директор Інституту 
сходознавства в Києві мав тверде пере-
конання, що для успішної роботи науко-
вої установи, для створення її “іміджу” у 
світі надзвичайно велике значення має 
поширення, насамперед у міжнародному 
фаховому середовищі, інформації про її 
діяльність, про її досягнення і потенціал. 
Найкраще для цього надаються фахові ви-
дання – періодичні і ті, що виходять поза 
серіями. Вони мають не тільки публіку-
вати результати досліджень українських 
науковців, а й організовувати широкі між-
народні дискусії з важливих чи просто 
актуальних проблем, для чого потрібно 
залучати до співробітництва вчених з усіх 
регіонів України та з-за кордону.

Про свої амбітні плани вивести укра-
їнське сходознавство на міжнародну ор-
біту Омелян Йосипович досить докладно 
говорив у своїх інтерв’ю. Найперше, що 
було зроблено, – це відновлення інститу-
том у 1993 р. видання журналу “Східний 
світ”, органу ВУНАС, який був “насильно 
припинений” у 1931 році. Потім до нього 
приєднався журнал “Сходознавство”, а ще 
Асоціація близькосхідних досліджень, як 

вже згадувалося, приступила до публікації 
ілюстрованого журналу “Близькосхідний 
кур’єр”. Два перших журнали започат-
кували видання своїх “Бібліотек”, тобто 
окремих публікацій праць співробітників. 
У планах директора було також налагоди-
ти видання серйозного наукового журналу 
англійською мовою, який би відкривав сві-
тові українське сходознавство. Назва часо-
пису вже існувала в його думках – Ukrai-
nian Journal of Oriental Studies. Був також 
намір запросити до редакційної колегії 
“визначних вчених з усього світу, бо лише 
в такий спосіб зможемо мати гарантії ви-
сокої якості науки” (7, 68). На жаль, не всі 
ці плани реалізовано.

Протягом років, що пройшли від часу 
заснування інституту, змінювалися дослід-
ницькі теми і проекти, затверджувалася 
різна кількість відділів, але напрями, вка-
зані у згаданій постанові, завжди були і є 
орієнтирами при плануванні і реалізації 
програм діяльності інституту. Крім відді-
лів, що створювалися за тематичним чи 
географічним підходом, в інституті пра-
цюють бібліотека і видавничий відділ. 
Їхнє функціонування в певній мірі забез-
печували субсидії і гранти, одержані від 
ЮНЕСКО або посольств деяких східних 
країн, бо фінансових ресурсів, отримува-
них у централізованому порядку, ніколи 
не вистачало. Хотілося б відзначити допо-
могу з боку посольств Туреччини, Японії, 
Ірану, Китаю в поповненні фондів нашої 
бібліотеки.

Ми знаємо, що, виходячи з конкретних 
потреб Радянського Союзу, в 60-ті – 70-ті рр. 
ХХ ст. в Київському університеті відбува-
лося запровадження вивчення східних мов. 
Готували перекладачів, яких завжди не ви-
стачало, беручи до уваги розмах радянсько-
го військово-технічного співробітництва з 
країнами Сходу. Створення Інституту схо-
дознавства за умов відсутності необхідної 
кількості знавців східних мов ставило пи-
тання про базу для розгортання подальшої 
роботи, забезпечення кадрами основних 
напрямків роботи. Тож Омелян Йосипович 
доклав зусиль для відкриття в Київському 
державному університеті ім. Т. Шевченка 
Відділення сходознавства з правами фа-
культету, яке після реформування структу-
ри університету стало частиною великого 
конгломерату – Інституту філології. Тут на 
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сьогодні запроваджено вивчення арабської, 
перської, турецької, китайської, японської, 
корейської мов, мови гінді, а також, як дру-
гої мови, грузинської, азербайджанської та 
узбецької мов. Знавці кримськотатарської 
мови, звичайно, готуються в Криму. За-
вбачливість дає свої результати: останні 
роки аспірантура інституту відчутно по-
повнюється за рахунок випускників КНУ  
ім. Тараса Шевченка.

Омелян Йосипович передбачив також 
заходи для підвищення кваліфікації моло-
дих науковців у стінах інституту. Під час 
бесіди в Інституті сходознавства АН СРСР 
він сказав: “На початку формування інсти-
туту важливо налаштувати його на пев-
ний науковий рівень, створити свого роду 
l’ésprit de corps. Ми плануємо проводити 
щотижневі наради, на яких співробітники 
почергово будуть знайомити решту зі сво-
їми науковими проблемами. На таких на-
радах молоді співробітники могли б одер-
жувати поради і допомогу з боку більш 
досвідчених. Саме на таких засіданнях 
вкрай бажана участь гостей, запрошених 
професорів” (5, 130). 

Такі наукові семінари проходять і сьо-
годні. На них виступають з доповідями 
старші і молодші науковці інституту, не-
рідко запрошуються працівники інших 
наукових і навчальних установ як з Києва, 
так і з інших міст України, іноді в них бе-
руть участь іноземні вчені. На засіданнях 
семінару відбувається також апробація 
дисертаційних праць з орієнтальних пи-
тань, незалежно від місця проживання по-
шукача.

У науковому житті інституту вели-
ку роль відіграють також започатковані 
О.Й. Пріцаком щорічні “Сходознавчі чи-
тання А. Кримського”. Цього року вони 
відбудуться вже втринадцяте. Поступово 
цей науковий форум набув популярності і 
збирає все більшу і більшу кількість учас-
ників з усіх сходознавчих осередків Украї-
ни, а також таких визначних міжнародних 
центрів орієнталістики, як Інститут сходо-
знавства РАН (Москва) та його відділення 
в Санкт-Петербурзі. Виступали на “Читан-
нях” також вчені з Ірану, Польщі, Кореї 
та ін. Науковці інституту вважають своїм 
обов’язком брати активну участь в підго-
товці і проведенні цього важливого заходу, 
успішна робота якого піднімає престиж 

нашої Академії наук. 2002 року було про-
ведено ювілейну сесію Секції суспільних 
і гуманітарних наук НАН України, при-
свячену 130-річчю від дня народження     
А.Ю. Кримського, матеріали якої Інститут 
опублікував окремим виданням.

Кримське відділення інституту регу-
лярно проводить “Боспорські читання”, 
присвячені найдавнішому періодові істо-
рії чорноморського регіону, коли територія 
нинішньої України була тісно пов’язана 
з історією Риму та Візантії й одночасно з 
історією держав Передньої Азії. Заклада-
ються підвалини для організації науково-
го форуму пам’яті О.Й. Пріцака: у квітні 
2008 р. інститут разом з Київським уні-
верситетом “Східний світ” провів “Перші 
наукові читання пам’яті Омеляна Пріцака 
(1919–2006)”. Доповіді, подані на цю кон-
ференцію, охоплювали всі основні сходо-
знавчі дисципліни, а крім того, була окре-
ма “педагогічна” секція, де йшлося про ви-
кладання сходознавчих дисциплін у вищій 
школі. 

До основних напрямків роботи нале-
жить і вивчення та популяризація спадщи-
ни українських сходознавців, і насампе-
ред А.Ю. Кримського. Для цього вченою 
радою інституту вирішено видавати серію 
публікацій “Наукова спадщина сходознав-
ців”. У ній вже з’явився цілий ряд книг: 
праця В. Бузескула “Всеобщая история и 
ее представители в России в ХІХ и начале 
ХХ века” (К., 2004), книга Ю. Кулаковсько-
го “Прошлое Тавриды” (упорядник обох 
Л.В. Матвєєва), збірка статей В.М. Зумме-
ра (у монографії Ю.М. Кочубея та Е.Г. Ци-
ганкової “Орієнтальне мистецтвознавство 
в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. В.М. Зум-
мер (1885–1970) (К., 2005), а крім того, два 
томи епістолярію А.Ю. Кримського та кни-
ги “Агатангел Кримський. Нариси життя і 
творчості” (К., 2006), у якій зібрано кращі 
матеріали авторства співробітників інсти-
туту, присвячених великому вченому. Над 
виданням нашої “Кримськіани” плідно 
працювала к.і.н. О.Д. Василюк. У цьому ж 
плані слід розглядати працю Л. Матвєєвої 
та Е.Г. Циганкової “А.Ю. Кримський – не-
одмінний секретар Всеукраїнської Акаде-
мії наук. Вибране листування” (К., 1997), 
монографії Л.В. Матвєєвої “Юлиан Кула-
ковский” (К., 2002) та “Владислав Бузес-
кул – историк своего времени” (К., 2008), 
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а також біографічний нарис Т.О. Щербань 
“Тимофій Дмитрович Флоринський. 1854–
1919” (К., 2004). 

За фінансової підтримки ЮНЕСКО ін-
ститут приступив до реалізації розробле-
ного амбітного плану публікації наукових 
праць А.Ю. Кримського, які ще ніколи не 
друкувалися і перебувають у фондах ІР 
НБВ НАН України, а також тих, що ви-
йшли наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. 
нетривкою технологією та дуже обмеже-
ним накладом, давно стали раритетами і 
не в усіх навіть наукових бібліотеках вони 
є. Вже вийшли два томи: один містить пра-
ці з арабістики, а другий – тюркологічні, 
ближчим часом вийде том “Іраністика”.

Приділяється увага й висвітленню до-
робку інших українських сходознавців й 
історії українського сходознавства взагалі, 
в основному на сторінках інститутських 
видань – журналів “Східний світ” і “Схо-
дознавство”. Зокрема, наші журнали нама-
гаються майже в кожному номері передру-
ковувати загублені в старих періодичних 
виданнях тексти цікавих праць сходознав-
ців давніх часів. Так, було опубліковано 
розділи з підручника Лесі Українки “Ста-
родавня історія східних народів”. Неза-
перечне практичне значення має видання 
(разом з Інститутом української археогра-
фії та джерелознавства НАН України ім. 
М. Грушевського) бібліографічного покаж-
чика Ю.М. Кочубея “Україна і Схід. Куль-
турні взаємозв’язки України з народами 
Близького і Середнього Сходу. 1917–1992”       
(К., 1998). Багаторічна наполеглива праця 
Е.Г. Циганкової над дослідженням історії 
українського сходознавства радянського 
періоду знайшла певне завершення у пуб-
лікації багатої на маловідомі факти, вель-
ми корисної книги “Сходознавчі установи 
в Україні. Радянський період” (К., 2007). 
Не менш цікавою публікацією був випуск 
журналу “Східний світ” (№№ 6, 7) про 
життя і діяльність А.П. Ковалівського до 
100-річчя від дня його народження. Можна 
назвати піонерською працю В.О. Кіктенка 
“Нарис з історії українського китаєзнав-
ства. VІІІ – перша половина ХХ ст.: дослі-
дження, матеріали, документи” (К., 2002), 
що містить поважну бібліографію, в якій 
вперше глибоко і рельєфно показано вне-
сок українських вчених у вивчення Підне-
бесної імперії.

Співробітники інституту опублікували 
цілий ряд статей з історії сходознавства в 
Україні та про видатних його представни-
ків, зокрема про М. Садик-бея Агабек-заде, 
Ісмаїл-бея Гаспринського, В.М. Бейліса, 
С.В. Доніча, О.З. Дуна, Б.Г. Курца, В. Ду-
бровського, Б.І. Зданевича, О. Сухобокова 
і, звичайно, про О.Й. Пріцака. Було над-
руковано статті про історію сходознавства 
в Києві (Т. Щербань), у Львові (Я. Полот-
нюк), на півдні України (Д. Урсу), в Кри-
му (А. Непомнящий), а також про ВУНАС    
(Е. Циганкова). Нині колектив співробіт-
ників інституту працює над створенням 
біобібліографічного словника діячів схо-
дознавства в Україні, який, без сумніву, 
займе вагоме місце серед довідкових ви-
дань, створених в Академії наук.

На жаль, менше співробітники інсти-
туту займалися питаннями зарубіжного 
сходознавства. Все ж є вагомі досліджен-
ня   В. Кіктенка про Дж. Нідема, роботи Ю. 
Кочубея про Едварда В. Саїда і французь-
ке сходознавство, розвідки про зарубіжних 
буддологів (О. Огнєва, Ю. Завгородній). 
Можна додати, що Центр близькосхідних 
досліджень випустив у світ у перекладі 
українською мовою монографію відомого 
американського вченого Дейла Ф. Ейкель-
мана “Близький Схід та Центральна Азія. 
Антропологічний підхід” (К., 2005).

До основних напрямків роботи інсти-
туту належало також вивчення східних 
джерел до історії України і в цьому зв’язку 
кочових держав Євразійського Степу. Над 
цією проблематикою впродовж багатьох 
років працював О.Й. Пріцак. Було опублі-
ковано два томи дослідження “Походження 
Русі”, третій том, саме про східні джерела, 
чекає на свого видавця. Вивченням склад-
них етнодемографічних процесів у степо-
вій зоні Євразії займається д.і.н. О.Б. Бубе-
нок, його праці посідають поважне місце 
в науковому доробку Інституту сходознав-
ства. Особливе місце серед його числених 
публікацій займає монографія “Аланы-асы 
в Золотой Орде (ХIII–ХV вв.)” (К., 2004), 
в якій використано всі останні надбання 
історичної сходознавчої науки у цьому 
питанні. Інститут бере активну участь у 
підготовці міжнародного журналу “Хазар-
ский альманах”, що видається у Харкові.

Основна увага в інституті приділялася 
дослідженням проблем традиційних дис-
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циплін: арабістики, іраністики, тюрколо-
гії, синології, японістики та індології. В 
полі зору були також історія монгольських 
народів, Індонезія, В’єтнам, Корея. Не всі 
галузі розвивалися достатньо успішно і 
рівномірно: багато чого залежало від на-
явності відповідних спеціалістів.

Поважне місце в планах інституту за-
ймала арабістика, яка практично завжди 
йде разом з ісламістикою. Доктор філоло-
гічних наук, проф. В.С. Рибалкін займав-
ся питаннями арабської лексикології та 
лексикографії і опублікував ряд праць, які 
знайшли високу оцінку фахівців. У колі 
його інтересів і питання арабських діалек-
тів. Він поставив перед собою завдання 
здійснити повний переклад з арабської на 
українську мову Святого Письма мусуль-
ман – Корану і має вагомі результати: вже 
видано одну п’яту Святої Книги у книж-
ковій формі і значну частину у вигляді 
журнальних публікацій. Вивченням шиїт-
ської традиції ісламу займалися науковці             
Ю. Гамоцька і Д. Радівілов. Широкофор-
матне дослідження в галузі граматики кла-
сичної арабської мови реалізує к.ф.н. О. 
Хамрай, наразі у вигляді розлогих теоре-
тичних статей. Вивчаються також питання 
стосовно інших семітських мов. Арабська 
література, класична і сучасна, є полем 
досліджень Ю.М. Кочубея. Ним опублі-
ковано монографію “Поэзия “свободного 
стиха” в Ираке (40-е – 70-е гг. ХХ ст.” (К., 
2003), розвідки про видатні пам’ятки кла-
сичної літератури арабів “Аль-Хамаса аль-
басрійя” та “Аль-Васит” та ін.

Що стосується іраністики, то вона пе-
ребуває в досить скрутному становищі че-
рез брак відповідних кадрів: в основному 
питаннями, пов’язаними з іраномовним 
світом, займаються фахівці, що працюють 
на неповні ставки, – проф. К.М. Тищенко 
(мова) та доц. Т.Ф. Маленька (література). 
На заваді стояла і політична ситуація у сві-
ті. Молодий спеціаліст Н. Руденко дослі-
джує історію персько-російських відносин 
у зв’язку з експансією царизму на Кавказі.

Активна робота ведеться в галузі тюр-
кології. Широку дослідницьку працю у 
співробітництві із зарубіжними колегами 
розгорнула к.ф.н. І.М. Дрига по вивчен-
ню тюркських діалектів і говорів, в осно-
вному балканських і анатолійських. Нею 
опубліковано цілий ряд розвідок як в укра-

їнських, так і зарубіжних періодичних ви-
даннях. Доктор філологічних наук В.А. 
Бушаков є видатним знавцем тюркської 
ономастики на території України. Значним 
внеском у цей розділ мовознавства є його 
монографія “Лексичний склад історичної 
топонімії Криму” (К., 2003). Питаннями 
історії Кримського ханства та іншими 
тюркологічними проблемами займається          
к.і.н. О.С. Мавріна.

Важливе значення в інституті надаєть-
ся народам і цивілізаціям Далекого Сходу. 
На першому місці стоїть синологія – наука 
про Китай. За участі інституту вже про-
ведено чотири китаєзнавчі конференції 
“Китайська цивілізація: традиції та сучас-
ність”, які згуртували українських китаєз-
навців і намітили перспективи подальшого 
розвитку досліджень у цій галузі. Можна 
надіятися, що інститут і надалі сприятиме 
подальшій координації китаєзнавчих до-
сліджень в нашій країні.

Інститутська японістика перебуває під 
опікою доктора філологічних наук, проф. 
І.П. Бондаренка та к. філософ. наук С. Ка-
пранова, котрі працюють за контрактами, 
працював над японською тематикою також 
доктор історичних наук В. Рубель. Про-
фесор І.П. Бондаренко є автором багатьох 
праць з японістики і провідним спеціаліс-
том з цієї дисципліни в Україні. Стала ві-
домою його праця “Русско-японские язы-
ковые взаимосвязи ХVIII века. Историко-
лингвистическое исследование” (Одеса, 
2000). Останнім часом вийшли дві його 
вагомі книги, що знайомлять українських 
фахівців і просто аматорів східного крас-
ного письменства з класичною японською 
літературою, – антології японської класич-
ної поезії (К., 2004). Перша антологія при-
свячена жанрам танка і ренга (VІІІ–ХV ст.), 
а друга – “Збірка старих і нових японських 
пісень. Поетична антологія (905–913)”. 
Ці дві книги, безперечно, можна вважати 
значним досягненням української орієнта-
лістики. Класичну спадщину японського 
народу досліджує також С.В. Капранов. 
Ним опублікована монографічна праця 
«“Ісе-моногатарі” як пам’ятка японської 
релігійно-філософської культури доби Хе-
йан» (К., 2004).

Багато років над проблемами іс-
торії Монголії та ламаїзму працювала             
д.і.н. І.В. Отрощенко. Її копітка робота в 
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архівах України, РФ та Монголії принесла 
свої плоди: вона захистила дисертаційну 
працю на ступінь доктора історичних наук 
й опублікувала монографію “Роль буддій-
ської церкви у національно-визвольному 
русі Монголії (1905–1911)” (К., 2005). Ін-
ститут бере участь у проведенні “Цирен-
доржиєвських читань”, присвячених істо-
рії і культурі монгольських народів (раз на 
два роки). 

Проблемами індології займаються на-
укові співробітники О. Борділовська,         
Ю. Завгородній, О. Мотріченко, друкують 
свої праці в інститутській періодиці. Як 
вже згадувалося, серед молодих адептів 
орієнталістики є науковці, котрі розробля-
ють питання історії і культури Кореї, Індо-
незії і В’єтнаму.

На жаль, ще дуже мало співробітників 
звертаються до проблем країн т.зв. Ра-
дянського Сходу. Дається взнаки інерція 
радянського періоду історії нашої науки, 
коли питання стосовно народів Середньої 
Азії, Кавказу, Поволжя, Алтаю, Сибіру не 
входили до проблематики науки “сходо-
знавство”, а до ідеологічно сконструйова-
ної дисципліни “история, литература, язы-
ки... (і т.д.) народов Советского Союза”. 
Постійно не випускає зі свого поля зору 
вірменістику знаний її фахівець доктор іс-
торичних наук Я.Р. Дашкевич. Фундамен-
тальним виданням є його праця “Вірменія 
і Україна” (Львів – Нью-Йорк, 2001), спо-
ряджена з окремо надрукованими “Покаж-
чиками” (Львів – Нью-Йорк, 2002), яка 
може служити і “вступом до вірменознав-
ства”, і стимулюючим джерелом фактів і 
концепцій. Внесок у вірменські студії зро-
бив і  О. Божко. Вивчалися також історія 
Азербайджану, його зв’язків з Україною 
(Ю.М. Кочубей), Бурятії (І.В. Отрощенко), 
Туркменістану (О. Мавріна, О. Бубенок). 

Питання буддології та тибетознавства 
з успіхом розробляє к.і.н. О.Д. Огнєва. 
Добірку її розвідок надруковано у збірці 
“Дослідження цивілізацій Заходу і Сходу: 
історія, філософія, філологія” (К., 2004). 
Поруч з нею працюють І. Отрощенко і          
Ю. Завгородній.

Традиційною сферою інтересів сходо-
знавців в Україні завжди було вивчення 
старожитностей. Інститут приділяє увагу 
і цій галузі знань: наші дослідники ак-
тивно співробітничають з іноземними на-

уковими центрами, друкують результати 
своїх досліджень в Україні і за кордоном. 
Стародавній Єгипет став об’єктом дослід-
ницької праці кандидатів історичних наук 
О. Романової та М. Тарасенка, елліністич-
ний  Схід – к.і.н. А. Зелінського, давній        
Іран – к.і.н. В. Храновського. Боспорським 
царством з його розгалуженими зв’язка-
ми в Передній Азії займаються науковці 
Кримського відділення.

Відділ Сучасного Сходу (к.філол.н. 
О.В. Богомолов, С. Данилов, І. Семиво-
лос), крім аналізу сучасних політичних та 
соціоекономічних процесів у країнах Схо-
ду, проводить моніторинг і дослідження 
процесів ісламського фактора в Україні. 
В результаті було опубліковано дві моно-
графічні праці (разом з доктором філол. 
наук Г. Яворською) – “Іслам і українське 
суспільство: соціальні та політичні аспек-
ти” (К., 2004) та “Ісламська ідентичність 
в Україні” (К., 2005), готуються подальші 
публікації. Питання “європейського іс-
ламу” та геополітики регіону Близького і 
Середнього Сходу розробляє Ю.М. Кочу-
бей. Сучасну Японію, її політичну систему 
й проблеми економічного розвитку вивчає 
доктор географічних наук Б. Яценко. Зна-
чне місце в його доробку займає моно-
графія “Структура господарства Японії 
(економіко-географічне дослідження гос-
подарства постіндустріальної країни)” (К., 
2006). Проблеми Китаю студіювали В. Ве-
личко, В. Гамянін.

Співробітники інституту, пам’ятаючи 
слова О.Й. Пріцака про те, що наша наука 
має виходити на світовий рівень (7, 68), 
беруть участь у важливих міжнародних 
форумах, зокрема виступили з доповідями 
на 37 та 38 конгресах ІКАНАС (Москва, 
Анкара), на міжнародних конференціях у 
Туреччині, Польщі, Німеччині, Ірані, РФ, 
Туркменістані та ін. Статті українських 
сходознавців з’являються у зарубіжних 
сходознавчих журналах. 

О.Й. Пріцак був директором інституту 
до березня 1999 р., потім залишався почес-
ним директором. Новим керівником стала 
д.і.н., професор Л.В. Матвєєва, яка про-
йшла значний шлях у науці. Естафета була 
підхоплена, й інститут продовжує успішно 
функціонувати. В інституті діють дві вче-
ні спеціалізовані ради із спеціальностей 
“всесвітня історія” і “мови народів Азії, 
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Африки, аборигенних народів Америки 
та Австралії”, формування яких ускладне-
но, беручи до уваги обмаль кадрів вищої 
кваліфікації із сходознавчих дисциплін у 
нашій країні. Крім того, матеріальна база 
інституту ще заслабка – насамперед ката-
строфічно бракує приміщень, розбудови 
потребує спеціальна бібліотека інституту, 
вдосконалення – книгообмін із закордон-
ними сходознавчими центрами та орга-
нізація підписки на фахову періодику та 
інтернет-ресурс. Разом з тим держава має 
свої стратегічні інтереси на Близькому і 
Середньому Сході, на Кавказі і в Централь-
ній Азії, розширює свої зв’язки з країнами 
Далекого Сходу та АТР і тому потребує ви-
сококваліфікованих фахівців-сходознавців 
як для аналітичної і практичної роботи, 
так і для зміцнення кадрами відповідних 
кафедр у ВНЗ України. Та і самому Інсти-
тутові сходознавства НАНУ слід посилити 

свою координуючу роль у розробці і реа-
лізації важливих національних проектів: у 
нас-бо немає й досі серйозних словників з 
основних східних мов, немає сучасних “іс-
торій” і “історій літератури” найважливі-
ших країн Сходу. Тобто поле для діяльнос-
ті величезне. Кадри для цього є і надходять 
молоді.

Бо ж, попри нинішні труднощі, аспі-
рантура при інституті користується попу-
лярністю, регулярно проводяться захисти 
дисертаційних праць, і це вселяє надію, 
що українське академічне сходознавство, 
біля колиски якого стояв академік Ага-
тангел Кримський, а за нових умов неза-
лежної України відродив академік Омелян 
Пріцак, ростиме і розвиватиметься разом з 
усією Національною академією наук Укра-
їни і займе належне місце у світовій орієн-
талістиці.
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СТВОРЕННЯ Української Академії 
наук було заповітною мрією україн-

ської інтелігенції ще з кінця ХІХ ст.
Ця мета сприймалася не як суто науко-

во-організаційна проблема, а як символ 
престижу національної культури, посідан-
ня гідного місця в ряду цивілізованих єв-
ропейських народів.

Численні документи з архівних фондів 
щодо правдивої історії Академії наук, дали 
підставу гадати, що становлення Україн-
ської Академії наук як державної наукової 
установи слід розглядати як досить трива-
лий процес формування, що проходив про-
тягом 1917–1928 років і характеризувався 
рядом етапів.

Події 1917 р. стали потужним імпуль-
сом пробудження громадської ініціативи у 
пошуку нових ефективних форм організації 
науки в країні. Глибока демократична тра-
диція, віддавна притаманна вітчизняним 
вченим, запалила іскру надії на те, що від-
криваються можливості для докорінної змі-
ни у сфері організації науки. З цією метою 
деякі представники наукової інтелігенції 
включилися до роботи органів влади. На 
початку серпня 1917 р. до нового складу 
Тимчасового уряду як міністр освіти ввій-
шов академік С.Ф. Ольденбург1, який за-
пропонував В.І. Вернадському стати това-
ришем міністра і завідувати відділом вищої 
школи, а також “Державною організацією 
дослідження наукових проблем”. Вельми 
показовий запис В.І. Вернадського з цього 
приводу: “Питання правильної організації 
наукової й навчальної роботи мене завжди 
глибоко цікавили, внаслідок чого морально я 
не міг відмовитися від пропозиції С.Ф. Оль-
денбурга, хоча відчував усю нестабільність 
стану справ, я прийняв його пропозицію”2. 
Стверджуючи величезне значення науки 
для розвитку людства, Володимир Іванович 
підкреслював: “Організація наукової пра-
ці і вищої школи скрізь і всюди з кожним 
роком стає дедалі могутнішим фактором у 
загальнолюдській культурі, дедалі більше 
проникає у сучасне суспільство, пронизує 
його громадське й державне життя”3.

Саме тоді С.Ф. Ольденбург і В.І. Вер-
надський запропонували зайняти посаду 
товариша міністра народної освіти у кабі-
неті Тимчасового уряду М.П. Василенку, 
що приїхав до Петербурга на нараду як по-
печитель Київського навчального округу. 
Микола Прокопович погодився. Доречно 
зазначити, що призначення М.П. Василен-
ка попечителем не лишилося поза увагою 
представників політичних сил. Відгук-
нулася газета “Киевлянин”, яка підкрес-
лювала зі своїх позицій, що попечителем 
вперше став українець, “справжній уче-
ний-громадянин”, на якого тепер Україна 
покладає великі надії в справі заведення 
національної школи”4.

19 серпня 1917 р. Кримський і Оль-
денбург підписали наказ про призначення 
М.П. Василенка товаришем міністра по 
відділу вищої середньої школи. До кола 
найближчих його обов’язків входили під-
готовка звіту до установчих зборів, рефор-
ма закладів освіти, ліквідація навчальних 
округів, організація перепідпорядкування 
вищих шкіл земствам, надання їм широ-
кої автономії тощо. Саме в цей час вчений 
чітко сформулював для себе принципове 
положення про моральний обов’язок ін-
телігента постійно працювати заради за-
гального добра. “Відмовлятися зараз не 
можна ні від якої громадської праці. Війна 
на кордонах певно наближається до кінця. 
Слід боротися з руїною і прагнути до пе-
ревлаштування життя всередині країни”. 
Тому Василенко “втягнувся у міністер-
ську лямку”, разом з іншими керівниками 
освітньої політики мріяв про піднесення 
культури і науки, особливо не дотримую-
чись формального розподілу обов’язків. 
Вернадський згадував: “Ставилося питан-

Л.В. Матвєєва

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
(1918–1928)

Я вірю в перемогу людського розуму, котрий 
кінець кінцем перейде до устрою таких форм 
співжиття, коли кожному талановитому, 
енергійному науковому працівникові буде 
надана можливість розгорнути свої сили. 
Я вірю, що цей час не за горами.

М. Василенко
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ня про Грузинську Академію наук та про 
Академію наук в Україні і в Сибіру. В той 
час я познайомився з іншим товаришем 
міністра, професором М.П. Василенком, 
істориком України, що був представником 
України в питаннях, пов’язаних з вищою 
школою. У нього першого з’явилася думка 
про заснування Української Академії наук. 
У нас з ним відразу ж створився дорогий 
нам обом дружній зв’язок”5.

Тимчасовий уряд не підтримав розро-
блену вченими широку програму заходів, 
спрямованих на розвиток науки в країні. 
Надії їхні не виправдалися.

М.П. Василенко повернувся до Києва у 
листопаді 1917 р., коли Центральна Рада 
уже проголосила утворення Української 
Народної Республіки. Але подальші по-
дії, щодо утворення Української Академії 
наук, відносяться до періоду діяльності 
гетьманського урядового кабінету П. Ско-
ропадського між серединою травня і кін-
цем жовтня 1918 р. Вони тісно пов’язані 
з ініціативною діяльністю Миколи Про-
коповича Василенка, який займав посаду 
міністра народної освіти Української Дер-
жави.

Перебираючи на себе ці обов’язки, він 
добре розумів ту міру серйозної відпо-
відальності, яка лягала на нього в період 
нестабільності влади, що її усвідомлювала 
тоді більшість активних політичних діячів. 
Та занепад культури і моралі, до якого що-
разу призводили зміни режимів, спонукав 
його сказати, що “треба поставити межі 
революції, яко руїні”6. Завдяки самозречен-
ню, наполегливій праці й використанню 
усіх офіційних і приватних можливостей 
задля розвитку науки і культури в Украї-
ні Василенкові вдалося успішно звершити 
те, що здавалося нездійсненним багатьом 
його попередникам.

Однією з найперших практичних дій по 
Міністерству народної освіти було запро-
шення до Києва найкращих представників 
української та російської інтелігенції для 
вироблення законопроекту про заснуван-
ня Української Академії наук. М.П. Васи-
ленко телеграфував Вернадському, який 
дав згоду і наприкінці травня повернувся 
з Полтави.

Зусиллями В.І. Вернадського і М.П. Ва-
силенка комісія була зібрана досить пред-
ставницька. Вченим секретарем її було 

призначено історика України, спеціаліста 
з проблем генеалогії, організатора Ар-
хівного управління В.Л. Модзалевського. 
Ядром комісії стали професори з універ-
ситету і політехнічного інституту у Ки-
єві: фізик Й.Й. Косоногов, фізико-хімік 
В.О. Кістяківський, біолог і селекціонер 
М.Ф. Кащенко, механік С.П. Тимошенко, 
філолог К.К. Тимченко, мистецтвознавець 
Г.Г. Павлуцький, геолог П.А. Тутковський, 
економіст М.І. Туган-Барановський, ві-
домий історик Д.І. Багалій (з Харкова). З 
Москви запросили визначного ученого-
орієнталіста, дослідника історії і грамати-
ки української мови А.Ю. Кримського.

В.І. Вернадський став головою Комісії 
для вироблення законопроекту про засну-
вання Української Академії наук у Києві.

Засідання комісії розпочалися 9 липня, 
у кабінеті Василенка (в приміщенні мініс-
терства на Бібіковському бульварі, 12). Пи-
тання про створення Української Академії 
наук вперше порушилося на рівні держав-
ної ініціативи. У своєму виступі Микола 
Прокопович зобов’язався здобути дер-
жавну матеріальну підтримку наукового 
закладу, водночас пояснивши позицію за-
сновників Академії наук щодо державної 
наукової праці, а також щодо особливих 
рис створюваної інституції: “Академія по-
винна згуртувати коло себе наукові сили, 
які в першу чергу мусять поповнити хиби 
щодо студіювання України. Ненормаль-
ні умови і підозріле відношення до укра-
їнської науки, в яких вона розвивалась, 
утворили те, що Україна мало дослідже-
на. Історію України, історію українського 
мистецтва, мову, письменство, природні 
багатства, народне життя, статистику, гео-
графію, етнографію почасти тільки поча-
ли студіювати, почасти мають вони такі 
вади, що потрібні виняткові потуги, аби 
заповнити існуючі перепустки. Час іде і 
потрібно поспішати налагодити наукове 
життя в Україні.

Утворення Української Академії наук 
має і велике національне значення”7.

Однодумцем М.П. Василенка був і 
В.І. Вернадський, згодом перший прези-
дент Української Академії наук. У про-
грамній промові вчений сформулював 
свою концепцію Академії: “Українська 
академія наук... повинна складатися із 
груп учених, які оплачуються державою і 
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займаються наукою і дослідницькою робо-
тою як справою свого життя”. Володимир 
Іванович підкреслював, що Академія наук 
“повинна сприяти зросту української на-
ціональної самосвідомості і української 
культури шляхом широкого й глибокого, 
проникливого наукового вивчення мину-
лого й сьогодення, українського народу і 
його сусідів, природи зайнятого їм краю, у 
всіх його нескінченних проявах”8.

Концепція створення УАН, сформульо-
вана її творцями, передбачала повну неза-
лежність Академії від будь-якого впливу 
з боку державних органів на її внутрішнє 
життя. Академія “вільно й незалежно веде 
всі свої справи, – зазначав В.І. Вернад-
ський. – За для того повинна Академія не 
тільки користуватись повною автономією, 
але й бути поставленою по-за всякі впливи 
на її внутрішнє життя од органів держав-
ного урядування, які можуть мінятися”9. 
Будь-яка залежність від політичних ре-
жимів відкидалась: “Академія наук... по-
винна вести без перерви свою аполітичну 
культурно-освітню роботу, необхідну на-
родові”10, – писав В.І. Вернадський.

Робота Української Академії наук, за 
першим її Статутом, підготовленим зга-
даною Комісією (1918 р.), орієнтувалася 
на загальнолюдські надпартійні цінності. 
У першому розділі Статуту – “Загальні 
тези” – привертало до себе увагу саме по-
ложення про фактичну автономію Акаде-
мії від влади.

Найважливішою умовою розвитку на-
уки фундатори Української Академії наук 
визнали участь держави в організації нау-
ково-дослідної роботи: не керівництво і не 
управління, як це трактувалося й тракту-
ється вітчизняним наукознавством, а ство-
рення сприятливих умов для наукової ді-
яльності. Як державна установа, УАН мала 
підпорядковуватися не урядові, а законо-
давчій владі, бо лише за цієї умови Ака-
демія наук могла виступати як незалежний 
експерт, консультант, радник. Право ре-
презентувати Академію мали виключно її 
члени, що займали наукові посади. Член 
академії не міг вважатися повноправним 
академіком, якщо він обіймав посаду на 
державній службі.

Відповідно до прийнятої концепції, ко-
місією з вироблення законопроекту було 
затверджено структуру Академії. Передба-

чалося створення трьох відділів: історич-
но-філологічного, фізико-математичного і 
соціальних наук. У ході тривалої дискусії 
комісія дійшла згоди, що первісний склад 
академіків має рекомендувати саме комі-
сія, а затверджувати – верховна влада за 
поданням Міністерства народної освіти та 
культури.

У жовтні 1918 р. було затверджено за-
конопроект про Українську Академію наук 
з визначенням великого фінансування на 
перший рік її діяльності. Згідно з § 12 За-
кону про УАН, на її рахунок переводило-
ся 1 603 466 крб.11, що безумовно заклало 
міцний фундамент для наукової праці. При 
затвердженні щодо закону М.П. Василен-
ко підкреслював, що виділення таких дер-
жавних коштів створює “зразу ж один з 
найсильніших засобів допомоги науковій 
праці, які були вироблені історією люд-
ства. Усвідомлення значення цих коштів 
з’ясувалося тільки в останні десятиріччя, 
після того, як Карнегі дав такого роду ко-
шти в розпорядження американських вче-
них...

Міністерство подає свій проект на роз-
гляд Ради Міністрів у цілковитій свідо-
мості того величезного значення, яке нова 
установа у древньому Києві буде мати 
як для України, так і для всього людства. 
Справа, початок якої закладається цим за-
конопроектом, є справа не минуща, але 
пов’язана з майбутнім довгих поколінь”12.

14 листопада 1918 р. було прийнято 
“Закон Української Держави про заснуван-
ня Української Академії наук у м. Києві”. 
До речі, сам закон датує її створення 1 лис-
топада 1918 року. Та нині цілком слушно 
прийнято вважати, що Українська Акаде-
мія наук народилася 27 листопада 1918 p., 
коли відбулося її перше Установче зібран-
ня. Того дня зібралося 8 з 12 дійсних її чле-
нів, рекомендованих комісією13. Офіційно 
перші академіки були затверджені гетьма-
ном П. Скоропадським згідно з поданням 
міністра освіти та культури.

До першого складу Академії були реко-
мендовані: По І історично-філологічно-
му відділу:

1. Заслужений професор Харківського 
університету Дмитро Іванович Багалій.

2. Ординарний професор Київського 
Українського державного університету 
Агатангел Юхимович Кримський.
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3. Заслужений професор Київської ду-
ховної академії Микола Іванович Петров.

4. Професор Чернівецького університе-
ту доктор Степан Смаль-Стоцький.

По II відділу фізико-математичних 
наук:

1. Ординарний академік Російської Ака-
демії наук Володимир Іванович Вернад-
ський.

2. Професор Київського політехнічного 
інституту Степан Прокопович Тимошен-
ко.

3. Професор Київського політехнічного 
інституту Микола Теофанович Кащенко.

4. Заслужений ординарний професор 
Київського університету Св. Володимира 
Павло Аполлонович Тутковський.

По III відділу соціальних наук:
1. Ординарний професор Київського 

Українського державного університету 
Михайло Іванович Туган-Барановський.

2. Професор Катеринославського уні-
верситету Федір Васильович Таранов-
ський.

3. Ординарний професор Київського 
політехнічного інституту Володимир Ан-
дрійович Косинський.

4. Член-секретар Комісії по розбору 
давніх актів Орест Іванович Левицький.

Установче зібрання спочатку відкри-
тим (формування складу кандидатур), а 
далі таємним голосуванням одноголос-
но обрало президентом УАН В.І. Вер-
надського ,  неодмінним  секретарем  – 
А.Ю. Кримського.

Протягом грудня 1918 р. – січня 1919 р. 
УАН провела активну науково-органі-
заційну роботу. В цей період відбулося 
10 засідань Спільного зібрання, на яких 
ухвалено рішення про створення перших 
академічних наукових установ, конкре-
тизовано наукові напрямки, організовано 
кафедри для всіх дійсних членів УАН із 
затвердженням обраних у відділах канди-
датів на посади директорів новозаснова-
них інститутів і комісій14.

Організаційна робота відбувалася у 
складній обстановці політичної нестабіль-
ності. Драматичні події, позв’язані зі зміна-
ми політичних режимів в Україні протягом 
1918–1919 pp., не могли не позначитися на 
долі молодої Української Академії наук. 
Пізніше в короткій історичній довідці про 
трирічне існування УАН А.Ю. Кримський 

писав: “В бурхливих умовах нескінченних 
перемін проходить ця праця вищої науко-
вої установи України, що, незважаючи ні 
на які перешкоди, завзялась творити укра-
їнську культуру, стоячи на сторожі інтер-
есів чистої науки, далеких від політичної, 
партійної, гурткової злоби дня. Правда, ця 
злоба дня незрідка сама вривалась в життя 
Академії у формі змін політичного режи-
му або скрутних матеріальних умов, що 
примушують працівників науки одвертати 
свою увагу у бік дрібної буденщини, але 
високі завдання роботи духа і свідомість 
її користі для цілого українського народу 
допомагають цим людям нести на плечах 
її нелегкий тягар в невпинній боротьбі 
з великими і малими каменями претк-
новенія”15.

Попри усі негаразди, у вчених вистачи-
ло наснаги у винятково складний період 
проводити ефективну науково-організа-
ційну роботу. Згідно з концепцією УАН, 
вперше закладались підвалини україноз-
навства, створювались відповідні комісії. 
Відділи готувалися до нових виборів дій-
сних членів Академії. Спільне зібрання ви-
рішувало питання про затвердження кан-
дидатур на адміністративні посади, роз-
глядало програми наукових досліджень, 
клопотання перед владою, яка час від часу 
змінювалася, про виділення коштів і т.ін. У 
1919 р. було обрано 14 академіків: М.І. Ан-
друсов, М.Ф. Біляшівський, К.Г. Воблий, 
C.O. Єфремов, О.О. Ейхенвальд, Б.О. Кіс-
тяківський, В.О. Кістяківський, В.І. Лип-
ський, О.М. Нікольський, P.M. Орженць-
кий, О.Я. Орлов, В.М. Перетц, М.Ф. Сум-
цов, К.В. Харлампович16.

Академія об’єднувала у 1918–1919 pp. 
два з половиною десятки різних наукових 
установ, у яких працювало близько тисячі 
чоловік17. У лютому 1919 p., коли у Києві 
на певний період утвердилася радянська 
влада, керівництво УАН звернулося до 
наркома освіти В.П. Затонського з про-
ханням виділити матеріальні засоби для 
розгортання наукових досліджень. Нарком 
обіцяв надати певні кошти і виділив для 
наукових занять будинок і садибу пансіону 
графині Левашової (нині в цьому будинку 
розміщено Президію НАН України).

Зміни влади продовжувалися. Все час-
тіше виникали складнощі щодо збережен-
ня щойно створеної Української Академії 
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наук. Одним з найважчих для Академії 
періодів була денікінська окупація Києва 
(31 серпня – 16 грудня 1919 р.). До кінця 
серпня 1919 р. денікінські війська захопи-
ли майже всю Україну, 30 серпня увійшли 
в Київ. Чорною смугою лишилися ці дні в 
історії України. Що ж до УАН, то їй дове-
лося зазнати жорстоких переслідувань, ви-
никла загроза повного її знищення.

У пам’яті надійних свідків – архівів – 
зберігаються документи, в яких відобра-
жена картина панування денікінської вла-
ди. В час перебування Добровольчої армії 
у Києві, за якихось три місяці, не тільки 
було зведено нанівець всю наукову діяль-
ність Української Академії наук, а й забо-
ронено її саму як установу.

Згадуючи ці дні, академік Д.І. Багалій 
відзначав, що саме тоді наукова праця, яка 
до того йшла надзвичайно жваво, ледве не 
зовсім припинилася і Академія мала втра-
тити своє значення вищої центральної на-
укової установи в Україні18.

Але, попри всі негаразди, наукове жит-
тя не вмерло, а десь глибоко у підпіллі вче-
ні продовжували працювати, отримуючи 
підтримку української громадськості.

Водночас Спільне зібрання зверталося 
також у різні інстанції з приводу фінан-
сування Академії, але відповідь була од-
нозначна: звертатися до “Особого сове-
щания” в Ростові, що уособлювало орган 
громадського управління (уряд) при Голо-
вкомі Збройних сил Півдня Росії генералу 
А.І. Денікіну.

В цей суворий час фундатори Академії 
розгорнули справжню боротьбу за неї. У 
серпні 1919 р. Спільне зібрання УАН по-
становило відрядити до Таганрога та Рос-
това академіків С.П. Тимошенка і Б.О. Кіс-
тяківського у справах Академії наук, а в разі 
потреби – і президента В.І. Вернадського, 
щоб захистити інтереси наукової установи.

Такий крок справді був вкрай необхід-
ний, бо існування Академії вже підтриму-
валося лише завдяки ентузіазму вчених. 
Разом з відрядженими академіками поїхав 
і В.І. Вернадський. Ця поїздка першого 
президента УАН до Ростова-на-Дону ще 
недостатньо висвітлена в історичній літе-
ратурі, і документальні джерела з цього 
приводу далеко не вичерпані.

Цікава з цього погляду “Записка, по-
данная 17 сентября 1919 г. академиком 

В.И. Вернадским генералу А.И. Деники-
ну” та “Проект Временного Устава Киев-
ской Академии наук”19. У “Записці” автор, 
обґрунтовуючи і обстоюючи збереження 
Української Академії наук, змушений був 
посилатися на державні інтереси... Росії. 
Розуміючи неминучість серйозних комп-
ромісів, В.І. Вернадський запропонував 
назвати УАН Київською Академією наук. 
Та при цьому він наголошував, що Акаде-
мія наук у Києві є найбільшим центром на-
ціональної культури України. Вернадський 
писав і про те, що Академія за короткий 
час встигла вже розгорнути велику робо-
ту, спрямовану на розвиток науки в цьому 
регіоні, у справі вивчення національної іс-
торії та культури:

“Помимо общих задач, свойственных 
всякой Академии наук, Киевская Акаде-
мия наук имеет свои специальные, тесней-
шим образом связанные с децентрализа-
цией государственной жизни. Во-первых, 
ее задачей является научное изучение ма-
лорусского народа и других народов, насе-
ляющих южную Русь, их историю, архео-
логию и т.п., а равно и всестороннее изуче-
ние населяемой ими территории”20.

Вернадський наводить переконливі ар-
гументи на користь збереження Академії 
наук у Києві, зауважуючи з гіркотою, що 
створити нову наукову установу набагато 
важче, ніж її знищити. Він підкреслює, що 
Академія передбачає займатися вивченням 
проблем практичного життя, які вимага-
ють глибокого наукового обґрунтування і 
не можуть не зацікавити уряд.

Свої міркування, погоджені з інши-
ми академіками, В.І. Вернадський послі-
довно викладає в записці. Посилаючись 
на наказ А.І. Денікіна про визнання прав 
української мови, Вернадський намагаєть-
ся переконати головнокомандуючого, що, 
коли Академія наук у Києві і не буде збе-
режена, неодмінно виникне новий україн-
ський культурний і науковий центр, якщо 
не у вигляді Академії, то в будь-якій іншій 
формі. Зважаючи на складні політичні та 
економічні умови того часу, Вернадський 
погоджувався на істотне скорочення ко-
шторису і штатів Академії наук. Окремо 
наголошував учений на необхідності існу-
вання публічної бібліотеки у Києві.

Проект тимчасового Статуту Київської 
Академії наук в основному збігався зі Ста-
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тутом УАН, прийнятим у 1918 році. Вод-
ночас В.І. Вернадський ішов на певний 
компроміс, задля того щоб зберегти УАН, 
яка щойно народилася.

Посланці Академії пробилися через 
фронти до ставки головнокомандуючого у 
Ростові-на-Дону і передали йому Записку і 
проект Статуту. Про наслідки поїздки вони 
згодом доповіли в Академії. 13 вересня 
Б.О. Кістяківський, який раніше від інших 
повернувся до Києва, доповідав Спільно-
му зібранню про рішення уряду Денікіна: 
“Українська Академія може існувати й 
далі, навіть з грошовою державною до-
помогою, але тимчасово вона мала б бути 
установою приватною, а не державною”.

Невдовзі після повернення до Києва 
академіки одержали таку відписку з відді-
лу законів при ставці Денікіна: “Для завід-
ування справами і охорони майна колиш-
ньої Української Академії наук заснувати 
тимчасовий комітет по керуванню справа-
ми у складі голови і двох членів з числа 
колишніх академіків”21.

Замість одного президента було призна-
чено тимчасову трійку – В.І. Вернадський, 
С.П. Тимошенко, О.I. Левицький, – яка 
мала до виходу подальших розпоряджень 
доглядати за майном колишньої Академії.

“Особое совещание” прийняло рішен-
ня, що доля Української Академії наук 
остаточно буде вирішуватися після обго-
ворення цього питання в університетах. 
Академік К.І. Воблий згадував: “Принци-
пово було визнано, що існування Академії 
для Півдня Росії і для наукового виучуван-
ня України бажане. Була дана обіцянка, що 
після від’їзду академіка В.І. Вернадського 
будуть переведені навіть гроші на зарплат-
ню. Це досить яскраво свідчить про відно-
шення денікінської влади до Української 
Академії наук: питання про її існування 
передавалось вищим радам університетів 
Півдня Росії”22.

Результатом поїздки до Ростова стала 
певна консервація становища, яке склало-
ся, а не відновлення роботи Академії.

Та вчені прагнули будь-що зберегти 
Українську Академію наук і створити нові 
наукові центри в Україні. В.І. Вернадський 
виступав у пресі, закликаючи державу і 
людство не допустити, щоб згасла культу-
ра і наука в її наукових центрах. Плекаючи 
надії на краще, він після повернення з Рос-

това публікує статтю “Одна из задач дня” 
в київській газеті “Объединение”. Голо-
вним стрижнем статті є прагнення ученого 
захистити культурні центри, і насамперед 
Українську Академію наук. Він звертаєть-
ся до головної програмної політичної уста-
новки генерала Денікіна – “єдиної неділи-
мої Росії”, дає своє розуміння цього гасла 
і намагається знайти у “новій демократич-
ній Росії” місце національним культурам, 
особливо українській. Учений закликає до 
збереження культурних центрів в Украї-
ні, котрі утворилися у складний перехід-
ний період: “Мы имеем ряд таких живых 
центров в Киеве – Украинская Академия 
наук, Всенародная (Национальная) Библи-
отека, при ней находящаяся, Украинский 
Геологический Комитет, Державный Укра-
инский Университет в Киеве и такой же 
в Каменец-Подольске... Во всех них идет 
сейчас интенсивная научная работа... соз-
даны такие культурные ценности, по отно-
шению к которым всякая государственная 
власть во всякой стране должна принять 
меры к их сохранению...”23

В.I. Вернадський підкреслював, що 
держава повинна сприяти розвиткові цих 
готових наукових центрів, пов’язаних з 
відродженням української національної 
культури. Вони послужать тільки єднанню 
української й російської культур. “Будущее 
не в русско-украинской распре, а в русско-
украинском единении”24. В.І. Вернадський 
прагнув урятувати духовні цінності, бо без 
відродження культури і науки він не бачив 
майбутнього країни. Саме це й спонукало 
вченого продовжувати пошуки шляхів збе-
реження Української Академії наук. І тому, 
коли на його ім’я надійшла телеграма від 
начальника “Управления народного про-
свещения” у ставці Денікіна – О.О. Мали-
новського, відомого історика права, який 
тоді в Ростові був досить впливовою осо-
бою, Володимир Іванович одразу зібрав 
академіків, щоб порадитись.

Малиновський терміново викликав 
Вернадського до Ростова. Спільне зібран-
ня одноголосно визнало, що “для користі 
справи Академія наук обов’язково по-
винна бути державною і що другі члени 
делегації з Головою – Президентом акад. 
В.І. Вернадським, якого покликано до Рос-
това офіційно телеграмою од начальника 
Управління народної освіти, несумнівно 
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доведуть цю справу до краю саме в отако-
му напрямі”25.

Незважаючи на глибоку образу, Вернад-
ський знову вирушив до ставки у листопа-
ді 1919 р. Прагнення врятувати Українську 
Академію наук, відстояти “наукову і куль-
турну роботу” було настільки сильним, що 
учений майже без надії на успіх усе-таки 
подався до Ростова. Водночас туди ж ви-
їхали і професор М.П. Василенко разом з 
ректором Українського державного уні-
верситету Ф.П. Сушицьким, які сподіва-
лися добитися скасування рішення ставки 
про його закриття.

До Ростова добиралися майже цілий 
тиждень. Вернадський записував свої вра-
ження від подорожі до щоденника. Тож 
користуючись цим документом, ми маємо 
змогу відновити багато які подробиці цієї 
поїздки.

До Ростова прибули десь 23 листопада. 
Володимир Іванович згадував перші хви-
лини перебування в місті: “Впечатление 
смутное и тревожное...”

Вернадський довідався у ставці, що 
прийнято закон про Академію. З приво-
ду цього він записав: “Проведен закон об 
Академии, довольно приемлемый, но, по-
видимому, можно идти дальше, основыва-
ясь на нем. Он стал законом, но никому не 
известен... С Академией выясняется, что 
закон (постановление)... нигде не зареги-
стрировано, в заседании не было секретаря 
и никто не вел журнала! Его не могли най-
ти ни в отделе законов, ни в канцелярии 
Особого совещания. В то же самое время в 
отделе законов затерялись представления 
Министерства народного просвещения о 
временной комиссии Академии и о денеж-
ных ассигнованиях”.

Учений робить висновок: “Мне кажется, 
что все попытки мои отстоять сейчас рабо-
ту Академии кончаются крахом. ...Ужасно 
тяжело, что приходится все время бороться 
за научную работу, против которой сейчас 
выставляется другая ценность, но какая? 
Во имя чего сейчас уничтожать начатую 
научную и культурную работу?”26

Побувавши у ставці, В.I. Вернадський 
переконався, що насправді, як він і перед-
бачав, уряд Денікіна втратив свою силу. У 
щоденнику він записав:

“He верится в государственные черты 
Особого совещания. Серые люди из се-

рых. Они вертятся в искусственной среде 
офицерства, помещичьей и бюрократиче-
ской... Ни в массах, ни в обществе опоры 
им нет”27.

Вернадський передбачав крах Добро-
вольчої армії, її історичну приреченість, 
спостерігаючи падіння, повний розпад 
білогвардійщини. Очевидно, у свідомості 
вченого відбувалася певна переоцінка цін-
ностей. Гасло “єдина неділима Росія”, що 
спочатку сприймалося як велика надія на 
відродження нової Росії, вільної, демокра-
тичної, потонуло у “брудній піні й каламу-
ті” зруйнованого тривалою війною життя.

На той час Ростов уже обстрілювали 
війська червоних. Через палаючі фронти, 
що охопили Україну, не було шляху назад, 
і Володимир Іванович вирушив до Ново-
російська, а звідти пароплавом “Ксенія” 
добрався до Криму, де тоді перебувала 
його сім’я. Згодом він захворів на тиф.

Почав одужувати В.І. Вернадський 
лише навесні 1920 р., та в Українську Ака-
демію наук вже не повернувся, хоча деякий 
час по тому ще вважався її президентом.

Упродовж свого життя вчений часто 
згадував важкі часи боротьби за УАН, ра-
дів з того, що Академія вистояла і працює. 
У листах до І.І. Петрункевича він писав: 
“Не только работа Российской Академии 
наук, но и работа Украинской в Киеве есть 
огромное национальное дело, и, несомнен-
но, она останется. Уже то, что она была в 
эти ужасные годы, есть факт великого зна-
чения”28.

Українська Академія наук в ті часи ви-
жила і продовжувала діяти за складних 
політичних і економічних умов тільки за-
вдяки величезним зусиллям учених – її ор-
ганізаторів, підтримуваних вітчизняною 
інтелігенцією, яка віддавна мріяла про 
створення національного наукового цен-
тру.

Незважаючи на матеріальні нестатки й 
розруху, академіки намагалися продовжу-
вати роботу, залучаючи до Академії широ-
ке коло наукової інтелігенції.

Особливого значення надавалось пер-
шому історично-філологічному відділу 
Академії, оскільки об’єктом його дослі-
джень стали духовне життя і культура 
українського народу: 16 кафедр відділу до-
сліджували історико-філологічні та украї-
нознавчі дисципліни. Передбачалось ви-
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вчати всесвітню історію, історію слов’ян-
ську, українську, литовську, історичну гео-
графію та етнографію, філософію.

Філологи оволодівали історією україн-
ського письменства, загальним мовознав-
ством, арабо-іранською філологією, тюр-
кологією, українською та іншими слов’ян-
ськими мовами.

Протягом перших років існування іс-
торично-філологічного відділу було ство-
рено суттєву джерелознавчу базу для 
подальшого розвитку українознавства, 
закладено підвалини для розвитку істо-
ричної науки. Подіями історичного зна-
чення було створення української орфо-
графії та низки словників під керівництвом 
А.Ю. Кримського, видання історичних 
праць М.С. Грушевського, розроблення 
оригінальних концепцій розвитку україн-
ської літератури С.О. Єфремовим, обра-
ним академіком у 1920 р.

В УАН С. Єфремов очолив комісію для 
видання пам’яток новітнього українського 
письменства, став секретарем історично-
філологічного відділу, редактором науко-
вих збірок і словників. У 1922 р. його оби-
рають віце-президентом Академії. Плідна 
наукова праця ученого увінчалась виходом 
низки монографій: в 1922 р. – про Коцю-
бинського, в 1924 – про Карпенка-Карого, 
в 1925 – про Нечуя-Левицького та Франка. 
В 1924 р. вийшло четверте видання “Істо-
рії українського письменства”, готувались 
до видання твори Тараса Шевченка. Напе-
редодні реформи УАН (1927–1928 рр.) з’я-
вилася збірка С. Єфремова “Декабристи в 
Україні”, “Шевченко та його доба”, дослі-
дження про П. Куліша, М. Максимовича, 
Панаса Мирного.

Якщо в концепцію Першого відділу 
було покладено ідею національного відро-
дження, то Другий (фізико-математичний) 
відділ мав своїм завданням активне спри-
яння науково-технічному прогресу, набли-
ження науки до запитів життя. Статутом у 
відділі було створено 30 академічних ка-
федр, з яких 16 працювало по класу при-
кладного природознавства.

Створення Третього (соціально-еконо-
мічного) відділу тісно пов’язано із славет-
ним ім’ям вченого-економіста М.І. Туган-
Барановського. У часи роботи Комісії для 
вироблення законопроекту про заснування 
Української Академії наук ним була під-

готовлена “Записка про Відділ соціальних 
наук”, де він характеризує всі головні на-
прямки відділу: “Предметом дослідження 
економічної кляси, – писав учений, – по-
винне бути суспільне життя з боку його 
матеріального змісту в протилежність 
його формальному бокові, що його виучує 
право”. Щодо соціології, то Михайло Іва-
нович зазначає: “Найзагальнішою наукою 
цієї кляси з’являється соціологія... соціо-
логічна література величезна й без неї не-
можливо уявити собі сучасної науки про 
суспільство”29. За структурою відділ був 
широкою науковою асоціацією і поділявся 
на економічний і юридичний розряди.

Це була перша спроба організувати 
студіювання соціально-економічних наук 
в широкому плані. До відділу входили: 
Інститут для виучування економічної 
кон’юктури та народного господарства; 
Демографічний інститут; Комісія для ви-
учування фінансових справ; Постійна ко-
місія для виучування звичаєвого права.

З початком діяльності УАН Михайло 
Іванович Туган-Барановський очолив ка-
федру теоретичної економіки, а 5 грудня 
1918 р. став директором Інституту для ви-
вчення економічної кон’юктури. Кафедру 
порівняльної історії права очолив Ф.В. Та-
рановський, а з січня 1919 р. керував робо-
тою відділу соціальних наук.

Академія поповнювалася новими чле-
нами: в 1919 р. на кафедру російської літе-
ратури Харківського університету було об-
рано професора М.Ф. Сумцова – відомого 
знавця української етнографії; на кафедру 
української мови й письменства – літера-
турознавця В.М. Перетца; на кафедру ар-
хеології – М.Ф. Біляшівського.

У липні 1920 р. Українська Академія 
наук запропонувала М.П. Василенку ба-
лотуватися у її дійсні члени. У зв’язку з 
його висуненням на академіка схвальну 
оцінку творчих здобутків ученого висло-
вили П.М. Богаєвський, Г.В. Демченко, 
С .А .  Єлізаров ,  Б .О .  Кістяківський , 
М.М. Ясинський та інші. А офіційний від-
гук щодо праць В.П. Василенка підготував 
академік Р.М. Орженцький, який стояв на 
чолі соціально-економічного відділу УАН.

26 липня 1920 р. на Спільному зібранні 
УАН Василенка було обрано академіком. 
Незабаром він стає головою Комісії по 
вивченню західноруського і українського 
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права при соціально-економічному відді-
лі УАН, а також редактором “Звідомлень” 
цього ж відділу.

Пізніше, характеризуючи життя Ака-
демії у 1920 р., Микола Прокопович пи-
сав В.І. Вернадському: “Яке враження 
справила на мене Академія? Зізнатися, я 
вступав до неї з упередженістю. Мені го-
ворили про педантизм, що панував там... 
про безгласність академіків. Багато чого 
виявилося правильним. Усі чекали Вашо-
го наказу, говорили про Вас, очікували, що 
Ви повернетесь і поведете справи на но-
вий лад. Надія на Ваш швидкий приїзд то 
виникала, то вгасала... Академія, здавало-
ся, розвалювалася... Все ж у Спільному зі-
бранні порядкували неодмінний секретар і 
заступник Ваш О.І. Левицький... Академія 
начебто затаїлася, начебто йде до початку 
робіт, якщо ніщо не завадить...”30

Але на початку і особливо у другій по-
ловині 20-х років статус Академії, а водно-
час і її творців поступово змінюється, що 
зумовлено рішучою “реформаторською” 
політикою партії.

Зміни в діяльності Академії, її рефор-
ма почали готуватися в партійних і дер-
жавних колах на початку 20-х років. Уже 
в 1921 р. Наркомат освіти, керований 
Г.Ф. Гриньком, заснував комісію у спра-
ві перетворення УАН на Всеукраїнську 
Академію наук, прагнучи зробити з неї 
державну наукову установу. Здавалося б, 
то можна розглядати як підвищення ста-
тусу Академії, розширення роботи в усіх 
великих культурних центрах України. Од-
нак насправді це був перший наступ на 
автономію Академії, перший крок до її 
підпорядкування державним органам, по-
чаток жорсткого контролю за діяльністю 
вчених. У першій же постанові Ради На-
родних Комісарів про УАН було фактич-
но скасовано право Спільного зібрання 
на обрання керівництва та внесення змін 
до Статуту Академії. Поставивши на пер-
ший план матеріальне постачання Ака-
демії – передання їй друкарні і фондів на 
папір, прийняття на академічний пайок 
усіх дійсних членів разом з їхніми роди-
нами, – Раднарком і гадки не мав, що мож-
на залишити при цьому членам Академії 
право на демократичне вироблення ново-
го Статуту. Одним розчерком пера нака-
зувалося: “Наркомосові виробити новий 

статут УАН... Аж до вироблення нового 
статуту загальне керування (УАН) поклас-
ти на професора А.Ю. Кримського”31.

Незабаром (того ж 1921 р.) Наркомат 
освіти у Харкові заснував комісію по ство-
ренню нового Статуту Академії. Робота ко-
місії завершилася прийняттям положення 
РНК УРСР “Про Всеукраїнську Академію 
Наук”, що підпорядковувало її “науковій 
вертикалі Главпрофосвіти”32.

У березні був вироблений новий Ста-
тут. Причому комісія, котра конструювала 
його досить келейно, “зa вказівкою” від-
дала перевагу адміністративному способу 
керівництва перед демократичним: при 
повній підтримці Наркомосу керівним ор-
ганом стала Рада Академії, що складала-
ся з обмеженої кількості дійсних членів з 
обов’язковою участю представника влади. 
З цього приводу А.Ю. Кримський писав у 
Харків Д.І. Багалію: “Статут АН вироби-
ла комісія трьох: я, Яната та Тараненко, 
а ствердила комісія п’ятьох (ті ж, Ларик 
і Тутковський). Незважаючи на весь мій 
опір, прийнято непрактичний, абсурдний 
спосіб керування Академією. “Спільне 
зібрання” матиме дуже обмежені права і 
функції, а його давні права та права гос-
подарського правління переходять до Ради 
Академії”33.

Неодмінний секретар не міг погодитись 
з узаконеним Статутом “абсурдним спосо-
бом керування Академією”, коли страшен-
но обмежувалися права академіків. З цим 
не могли змиритися й інші вчені. Вони чи-
нили мовчазний опір, продовжуючи пра-
цювати згідно з першим Статутом. Акаде-
міка М.П. Василенка найбільше вразили в 
Статуті “два неприємних пункти: присут-
ність представників уряду в Раді Академії 
і затвердження академіків та Президії ко-
місаріатом народної освіти”34.

Оскільки ще у квітні було одержано 
відмову Вернадського від обов’язків Пре-
зидента, постало питання про обрання но-
вої Президії.

18 липня 1921 р. більшістю голосів пре-
зидентом ВУАН було обрано Василенка.

Під енергійним керівництвом нового 
президента навколо Академії почали гур-
туватися наукові сили Києва, вона почала 
поповнюватися новими членами. Академі-
ками було обрано М.М. Крилова, Д.К. За-
болотного, С.П. Вотчала, О. В. Фоміна.
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Але час від часу владні структури про-
являли недовір’я до керівництва Академії, 
що прозирало то у вимогах позачергового 
підтвердження повноважень Президії (пе-
ревибори від 17 жовтня 1921 р.), то в до-
корах за те, що Академія, займаючись “чи-
стою наукою”, не дає швидких практичних 
результатів.

У грудні 1921 р. до Академії було при-
значено комісара від Наркомосу Л.М. Ле-
вицького, колишнього вчителя комерцій-
ного училища, котрий зізнався, що його 
зобов’язано наглядати за ходом академіч-
ної роботи. Час від часу комісар надсилав 
свої, далекі від науки, звіти до Наркомо-
су, намагаючись зосередитись на виявле-
них негативних моментах. А таких було 
чимало, оскільки письмові й усні накази 
згаданого керівництва дуже неоднознач-
но сприймалися академіками, які продо-
вжували у своїй діяльності керуватися 
Статутом 1918 р. Часом визрівав протест, 
скептицизм щодо влади. Непокора “ста-
рої” інтелігенції спричинила посилення 
жорсткості контролю з боку партійного 
апарату, який закликав “чесно служити ра-
дянській владі” та взяти участь у “розколі” 
інтелігенції. “Розкол” поміж академічни-
ми вченими супроводжувався жорсткими 
переслідуваннями, а згодом і знищенням 
багатьох “старих” інтелігентів, видатних 
учених України.

В умовах формування тоталітарної сис-
теми, диктатури одного класу – пролета-
ріату – інтелігенція вперше в історії стає 
об’єктом цілеспрямованої соціальної по-
літики держави, що базувалася на вузько-
класовому підході та насильстві.

Посилилися переслідування наукової 
інтелігенції. Вже 1923 р. було проведено 
масову заміну безпартійної інтелігенції на 
керівних посадах членами комуністичної 
партії. Стали відомі настанови керівників 
ДПУ. І.С. Уншліхт – заступник Ф.Е. Дзер-
жинського – закликав розкривати в сере-
довищі наукової інтелігенції змови і великі 
організації, керовані з-за кордону. Навесні 
1923 р. на нараді керівників наркоматів ви-
словлювалися лише припущення про мож-
ливість існування таких організацій, але 
вже в липні – вересні у Києві відбулися 
масові арешти серед учених і викладачів.

Інтелігенція опинилась у центрі уваги 
ДПУ. В ЦК КП(б)У створювалися “трій-

ки”, які були пов’язані в якийсь спосіб з 
українською інтелігенцією, інформуючи 
партійний апарат про її настрої. Підкрес-
лювалася необхідність висувати на дер-
жавну, господарську і культурну роботу 
більш активних і близьких до радвлади 
представників української інтелігенції. 
Водночас оголошувалася боротьба з різ-
ними буржуазними течіями. Лунали за-
клики до зміцнення керівництва партії на 
ідеологічному фронті. До лексикону пар-
тійних діячів увійшли такі словосполучен-
ня, як “прихвостень буржуазної ідеології”, 
“злісний ворог марксизму”, “ідеологічний 
ворог” і т.ін. Причому таврувалися різ-
ні ідеології – “шовіністична”, “куркуль-
ська”, “націоналістична хуторянська”, 
“буржуазна”.

В Україні класовий підхід до “старої” 
інтелігенції доповнювався ще й бороть-
бою проти прагнення до національного 
самовизначення, що кваліфікувалось як 
“український націоналізм”, “шовінізм”, 
“український фашизм” і т.ін.

Абсолютизація класового підходу до 
всіх процесів життя максимально вихолос-
тила ідеологію і культуру, породила зне-
важливе ставлення до інтелігенції, звела її 
до ролі прошарку. Новоявлений марксист 
М. Яворський (пізніше загинув у засланні) 
запевняв, що стара інтелігенція – це про-
шарок, «третій капіталістичний елемент», 
два перших – непман і куркуль35.

В Україні (як і в інших республіках) 
класова політика впроваджувалась у життя 
партійним апаратом, який на початку 20-х 
років стає єдиним керівним ядром урядо-
вої і адміністративної машини. В таємній 
постанові ЦК КП(б)У з приводу чистки 
наукової інтелігенції Наркомосу давалася 
вказівка керуватись класовим принципом 
і усунути “політично-ворожий елемент”. 
Підкреслювалось, що чистку Наркомос 
повинен проводити під безпосереднім на-
глядом партії36.

За цих умов Всеукраїнська Акаде-
мія наук, академічна інтелігенція стають 
об’єктом жорстокого переслідування з 
боку партапарату ЦК КП(б)У як “осеред-
ок української буржуазної культури і по-
літики”37. У партійних колах на “цілком 
таємних” засіданнях уже на початку 20-х 
років досить часто ставилися питання про 
реформу Академії та політичне обличчя її 
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фундаторів – “старих” інтелігентів.
На засіданнях партапарату, де ставили-

ся питання, що стосувалися Академії, ро-
бився наголос на вкрай “ворожому” ідей-
ному стані академічної інтелігенції.

Першими зазнали переслідувань акаде-
міки історико-філологічної групи, яким ще 
1922 р. закидали “суто петлюрівську орі-
єнтацію”38, та дослідники соціально-еко-
номічних проблем. Саме представникові 
останнього напрямку академікові М.П. Ва-
силенку судилося першим потрапити в 
смугу сумновідомих показових процесів 
над українською науковою інтелігенцією.

М.П. Василенка було заарештовано 24 
вересня 1923 р. по звинуваченню в учас-
ті у контрреволюційній організації “Київ-
ський обласний центр дії” (КОЦД)39. Не 
вдаючись у докладний опис розслідування 
і процесу, що тривав близько семи місяців, 
нагадаємо лише окремі моменти справи 
київських професорів, як її називали у сві-
товій пресі.

Звинувачення настійливо об’єднувало 
всіх причетних до цієї справи, інкримі-
нуючи їм діяльність у трьох напрямках. 
По-перше, участь у контрреволюційній 
діяльності КОЦД, який прагнув до зни-
щення диктатури комуністичної партії, 
вбачаючи шлях до цього в демократизації 
Рад, боровся за введення в Росії загального 
таємного і рівного виборчого права, спри-
яв “пожвавленню діяльності легальних не-
комуністичних товариств і організацій”40. 
По-друге, таємне листування з паризьким 
позапартійним журналом “Новь”. І наре-
шті – шпигунство на користь Польщі та 
Франції.

Не лишилася поза увагою і “класова 
ворожість елементів”. Ще до закінчення 
розгляду справи в суді голова раднарко-
му України В. Чубар виступив у пресі з 
твердженням, що винність усіх підсудних 
у шпигунстві та контрреволюційній діяль-
ності доведена повністю, і зауважив, що 
“Київський процес наочно показав трудя-
щим усього світу, які методи вживає бур-
жуазія, використовуючи інтелігенцію для 
боротьби з робітничо-селянською владою 
і робітничим класом”41.

Тож за сценарієм політичний процес 
КОЦД зводився до викриття і покарання 
підсудних як “класово-ворожої сили”. На 
перший план виступали соціальне похо-

дження та партійна приналежність під-
судних. У передмові до стенографічного 
звіту з процесу М. Скрипник писав: “...ця 
справа характеризує переломний момент 
в житті буржуазної інтелігенції, виявляє 
внутрішні причини розкладу цієї буржу-
азної інтелігенції як особливої соціальної 
сили, які примусили її свідомо чи не сві-
домо, одних з політичною декларацією, а 
інших на практиці змінювати свої віхи”42. 
Академічна інтелігенція, за визначенням 
Скрипника, – це “ремісники науки”, які за-
ймаються псевдонаукою “двадцятистепен-
ної важливості”, академічні трутні43.

М. Скрипник, який через кілька років 
відчує на самому собі безжалісність дик-
татури і покінчить життя самогубством, на 
процесі паплюжив і принижував учених. 
Мимохідь він відкрив і справжню під-
основу жорстоких переслідувань М.П. Ва-
силенка: “Микола Василенко – благоба-
лакаючий професор, член виснажено-без-
силого Київського Центру дії... персонаж, 
словам якого і діям після цього процесу 
ніхто не міг би надати ніякого значення і 
скільки-небудь значущої соціальної небез-
пеки – це той самий професор Василенко, 
який був членом кабінету у гетьмансько-
му уряді... У 1918 р. він як гетьманський 
міністр брав участь у... продажу України з 
усіма її трудящими германському імперіа-
лізмові”44.

Проте, коли це звинувачення було кину-
то М.П. Василенкові на процесі, коли його 
запитали: “Як ви вважали для себе допус-
тимим, щоб ваш уряд тримався на штиках 
німців?”, він спокійно відповів: “Якби це 
мій уряд покликав ці штики, то було б 
інше питання... Я ж поставив собі за мету 
скористатися режимом, що вже існував... 
скористатися спокоєм і здійснити деякі 
реформи в ім’я українського політичного і 
національного відродження... Моя участь у 
гетьманському уряді не минула безслідно, 
тому що Всенародна бібліотека, Академія 
наук та інше продовжує існувати до цього 
часу”45. На це навіть голова суду змушений 
був зазначити: “у цій частині діяльності ви 
маєте заслуги”46.

З великою гідністю вчений відсто-
ював свої політичні погляди: так, він 
справді за загальне виборче право, за 
демократію, проти будь-якої диктату-
ри.
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Але на той час вже існувала чітка грань 
між звичайними судовими процесами і 
тими, що мали політичне забарвлення. 
“Останні ретельно готувалися з метою ви-
криття і покарання на просто конкретних 
осіб, а певного суспільного явища, ворожої 
ідеології чи соціальної групи. Кожен такий 
процес у разі його успішного завершення 
мав далекосяжні наслідки, міг стати при-
водом до відповідних змін державної по-
літики. За цих умов суто юридичний бік 
справи відходив на другий план, а наперед 
виступали соціальне походження та пар-
тійна приналежність підсудних, їх готов-
ність «вписатись» у заздалегідь розробле-
ний сценарій. Присуд за такими справами 
завжди був надзвичайно суворий, щоб під-
креслити весь тягар провини політичних 
противників перед народом. І чим більшо-
го значення набував політичний бік спра-
ви, тим суворішою була кара”47.

Вирок суду у справі київських профе-
сорів приголомшив своєю жорстокістю. 
Чотирьох звинувачених присудили до 
страти, велику групу інших (серед них 
і М.П. Василенка) – до десятирічного 
ув’язнення. Цей вирок викликав обурення 
в усьому світі, преса зарясніла відгуками 
на нього. Мабуть, це і спонукало Москву 
втрутитися і зупинити виконання рішен-
ня суду, бо невдовзі до ЦККП(б)У надій-
шла шифрована “зовсім секретна” теле-
грама з ЦК РКП за підписом Й. Сталіна, 
де зазначалось: “а) запропонувати ЦК 
КПУ вжити заходів до заміни покарання 
стосовно чотирьох засуджених до вищої 
міри – ув’язненням; б) вказати ЦК КПУ 
на неприпустимість вирішення питання 
про вищу міру покарання без погодження 
ЦК РКП”48.

Згодом надійшла постанова ЦК ВКП(б) 
“про невинесення вироків про вищу міру 
покарання у політичних справах без попе-
редньої санкції ЦК ВКП(б)”, котра й була 
прийнята ЦК КП(б)У до виконання49.

Саме справа київських професорів за-
початкувала втручання Москви у вирішен-
ня долі української інтелігенції.

На той час політбюро ЦК КП(б)У всти-
гло вже виключити М.П. Василенка з числа 
академіків своєю постановою від 25 квітня 
1924 p.: “...вважати, що Василенко самим 
фактом засудження за шпіонаж з позбав-
ленням прав має бути виключений з числа 

академіків”50. Таку ж постанову прийняла 
і Укрголовнаука.

Академія поновила Миколу Прокопо-
вича у своєму складі попри окрики Ук-
рголовнауки (що перебувала під тиском 
партійного апарату): “Чому не зважаючи 
на постанову про виключення зі списку 
академіків М.П. Василенка, він знову є в 
списку членів Академії?”51 Втім, перша 
судова справа посіяла неспокій серед уче-
них України, велику тривогу за майбутнє 
Академії.

А.Ю. Кримський у листі до Д.І. Багалія 
(1924 р.) писав: “Спасибі Вам за Вашого 
щирого листа. Він воскресив у моїй пам’я-
ті 1918–1919 p., коли нам доводилося вкупі 
працювати й укупі думати і вкупі перечу-
вати. Ми будували тоді Академію і тепер 
вона вже збудована. Але в моїй пам’яті со-
лодші для мене ті часи, коли вона допіро 
будувалася, ніж теперішні, коли в ній уже 
йде життя заведеним темпом...”52

Та чорна смуга партійної сваволі, в ре-
зультаті якої трагічно загинуло багато вче-
них Всеукраїнської Академії наук, бере по-
чаток саме в 20-х роках. 1924 р. ЦК КП(б)У 
приймає постанову з вказівкою Наркомосу 
розробити заходи, спрямовані на розши-
рення складу Академії наук та оновлення 
її керівництва. Наркомос не забарився з 
відповіддю.

На початку 1925 р. у доповідній запис-
ці замнаркомосу Я. Ряппо “Про реорга-
нізацію Української Академії Наук”, що 
надійшла в ЦК, пропонувалися нові кан-
дидатури до президії Академії. Обов’яз-
ковим вважалося введення до Президії 
комуністів. Серед них пропонувались 
кандидатури близького родича Троцько-
го філософа С.Ю. Семковського, а також 
М.І. Яворського і В.О. Юринця. Зазнача-
лося, що УАН була створена за гетьман-
щини у 1918 р. з київських українських 
учених і громадських діячів, які не емі-
грували з Петлюрою, що протягом 1921–
1923 pp. Академія, за рішенням Наркомо-
су, знаходилася “на консервації”53.

З цієї доповідної записки, першої з при-
воду реорганізації УАН, можна бачити, що 
на той час загроза творцям Академії була 
вже очевидною. Показовою є занепокоє-
ність Я. Ряппо долею А.Ю. Кримського, 
якого він дуже поважав. Згідно із запискою, 
тільки неодмінний секретар Академії мав 
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лишатися незамінним, бо призначення ко-
муніста (не академіка) на посаду неодмін-
ного секретаря неможливе і  небажане.

Згадуючи минулі заслуги А.Ю. Крим-
ського, Я. Ряппо писав: “Залишити Крим-
ського непремінним секретарем необхід-
но, бо ніхто як він п’ять років був охорон-
цем Академії за самих злиденних умов”54.        
Я. Ряппо повідомляв і про те, що вже роз-
роблено новий Статут Академії. Водночас 
зазначав, що реалізація нового Статуту ви-
магає проведення організаційних заходів: 
переобрання Президії Академії, виборів 
нових академіків, насамперед комуністів; 
введення в число установ Академії Інсти-
туту марксизму.

За новим Статутом, зазначав Я. Ряппо, 
“старий університетський” поділ Академії 
на три відділи передбачається замінити, 
за висловом Я. Ряппо, “науково-марксист-
ським”, на два відділи: природничо-тех-
нічних і соціально-історичних наук.

Настали часи глибоких змін в орга-
нізації керівництва Академії. То вже був 
початок перебудови “старої” Академії на 
нових засадах цілковитої підвладності іде-
ології. Роль ідейного наглядача в Академії 
мала виконувати новостворена кафедра 
марксизму, за допомогою якої, наголошу-
вав Я. Ряппо у черговій своїй записці до 
ЦК КП(б)У, будуть згуртовані наявні марк-
систські сили, посилено вплив марксизму 
на молоде покоління. Тим самим, мовляв, 
полегшиться процес поступового впро-
вадження марксистських сил в Академію 
(“знизу”) – в її комісії, кабінети, дослідні 
семінари і т.ін.55 За допомогою названої 
кафедри, стверджував В. Затонський, пар-
тійний апарат зможе поступово справити-
ся з тими групами, що гуртуються у Києві 
навколо Академії і становлять ідеологічно 
небезпечний осередок56. Таким шляхом, 
запевняв Л. Каганович, партія укоріниться 
в Українській Академії наук.

Для академічної інтелігенції настали дні 
випробувань. Молоді кадри, що вливалися до 
Академії за допомогою партквитка, виклика-
ли у старих академіків почуття тривоги за по-
дальшу долю науки. “На диво неприємна риса 
розвивається у молодого покоління, – писав 
М.П. Василенко. – За всім стежать, скрізь 
хочуть бачити кримінал. Так упала нині мо-
раль... За таких умов вільна думка навіть в 
Академії не може розвиватися”57.

На початку 1925 р. до Академії надій-
шов проект “Основних положень реорга-
нізації ВУАН”, в якому викладалися думки 
заступника голови Головнауки М. Явор-
ського і деяких інших членів президії. У 
проекті конкретно не називались канди-
датури до президії ВУАН, бо це питання 
остаточно вирішувало тільки політбюро 
ЦК КП(б)У. Наголос робився на револю-
ційному характері перебудови Академії, 
яка “продовжує все-таки своє існування, 
в рамках традиційної чистоти науки, від-
окремленої від проблеми сучасного еконо-
мічного, соціального і політичного життя, 
часто далекої від сучасних завдань, покла-
дених нашою революцією”58. Зазначалося, 
що Академія працює за старою структу-
рою (три відділи), а у своєму персонально-
му складі “уявляє собою асоціацію людей 
зовсім фактично не зв’язаних з широкими 
течіями революції, які очевидно не по своїй 
вині не можуть розвинути як слід широкої 
ініціативи в напрямку всебічного розвитку 
нової революційної науки з її новими ме-
тодами й завданнями, спертими на пробле-
мах ленінізму”59. Отже, на думку авторів, 
у Радянській Україні діє не зовсім радян-
ська за своїм характером і напрямом праці 
установа, ізольована від сучасного життя 
та ще й з певною закваскою кастовості, 
інституція старого дореволюційного типу. 
Пропонувалося провести деякі реорганіза-
ційні зміни у структурі Академії, залучити 
до наукової діяльності молоді революційні 
сили, Раду ВУАН реорганізувати у напрямі 
демократизації.

Надзвичайне Спільне зібрання Академії 
(чи не вперше) запевнило владу, що високо 
триматиме науковий прапор, об’єктивно 
ведучи наукову працю, і служитиме свої-
ми знаннями й науковими досягненнями 
потребам революційного часу. Водночас 
на спільних зібраннях відділів обговорю-
валися питання змін у структурі Академії. 
Більшість академіків голосували за те, щоб 
залишити відділи, які вже існували, без 
змін. Ішлося про переобрання Президії. 
Навіть було проведено таємне голосуван-
ня “на довіру” кожному з членів Президії. 
І після того як одержали більшість голо-
сів “за”, Президія у складі В.І. Липського, 
С.О. Єфремова, А.Ю. Кримського погоди-
лася виконувати свої обов’язки без пере-
обрання.
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Але рішення Спільного зібрання ігно-
рувалися владою. У партійних колах і Нар-
комосі питання про реорганізацію Акаде-
мії та її персональний склад обговорюва-
лися таємно, окремі ж заходи виявлялися 
зовсім несподіваними для академіків. Ось 
хоча б розроблений Наркомосом штатний 
розклад для Академії, де пропонувалося 
посади академіків – директорів відділів 
замінити посадами керівничих. Спільне зі-
брання дійшло висновку, що це є понижен-
ня не тільки у кваліфікації, а й у платні.

Окрім того, до Академії надсилалися 
накази про додержання єдиного правопи-
су, запровадженого Наркомосом, із зазна-
ченням, що юридична відповідальність за 
невиконання цих вимог ляже на неодмін-
ного секретаря. Але А.Ю. Кримський не 
міг допустити, щоб рукописи минулих ві-
ків виходили у світ з грубими порушення-
ми написання проти оригіналу. Він вважав 
це неприпустимим, в той час як Наркомос 
наполягав на необхідності змінювати мову 
стародруків відповідно до нового право-
пису, щоб “недопустити до орфографічної 
анархії, що не тільки вносить хаос у важ-
ливу загальну справу, але й підриває авто-
ритет самої Академії як вищої наукової 
установи”60.

Спільне зібрання, вважаючи, що “нова-
тори” Головнауки не сприяють діяльності 
Академії, звернулося до М. Яворського з 
проханням “притягти увагу Укрнауки до 
цих аномалій й прохати, щоб справа була 
якнайшвидше полагоджена в позитивно-
му для Академії наук напрямі”61. Голова 
Укрнауки, який був присутній на Спіль-
ному зібранні, пообіцяв, що при рекон-
струкції постарається задовольнити всі 
бажання Академії.

Однак ситуація непокоїла творців Ака-
демії. У листі до В.І. Вернадського (1926) 
М.П. Василенко писав: “Реформа нам за-
грожує через декілька місяців. Я кажу 
«загрожує», бо вважаю реформу перед-
часною... Академія в своїй організації 
має забагато вад, які слід виправити. Це 
виявилось на практиці... але радикальна 
реформа, повторюю, була б передчасною. 
Академія тільки-що починає розгортати 
свою наукову роботу, пристосовуватись 
до певних форм аніскільки не шкідливих 
і [не] небезпечних для існуючого ладу, і їй 
потрібно було б надати можливість продо-

вжувати свою роботу в них далі, не лама-
ючи... Мені здається, що і керівники Голо-
внауки стоять на такій же точці зору, але 
вони як політичні діячі повинні прислуха-
тися і до діяння, що існує навколо. І це ро-
бить питання про реформу Академії вкрай 
неясним, таким, яке постійно змінюється. 
Ми ж, академіки, мріємо тільки про одне, 
щоб реформа не порушила нашої роботи, 
яка після стількох важких років потроху 
налагоджується...”62

Трохи згодом, того ж 1926 р., М.П. Ва-
силенко у листі до В.І. Вернадського вже 
з більшим занепокоєнням пише про при-
йдешню реформу: “Фактично Академія іс-
нує скоріше за звичаєвим правом, ніж за 
Статутом. За яким принципом відбуваєть-
ся реформа, важко сказати. Однією з голо-
вних вимог висувається знищення нашого 
III соціально-економічного відділу і злиття 
його з І, тобто історико-філологічним. Без-
сумнівно, тут відіграє роль і назва відділу 
«соціально-економічний», бо у нас прово-
диться принцип, що соціально-економіч-
ні науки повинні бути виключно в руках 
марксистів”63.

Однак реформа Академії все не вступа-
ла у свою вирішальну стадію, бо останнє 
слово було за партапаратом. Він збирав час 
від часу “таємні” засідання політбюро ЦК 
КП(б)У, але питання про реорганізацію 
Академії весь час відкладалося.

Тим часом академічні спільні зібрання 
працювали, і, незважаючи на те що статут 
1921 р. скасував цю назву, замінивши на 
“Раду”, протоколи 1925–1926 pp. свідчать, 
що творці Академії зберегли старе найме-
нування.

В партійних колах не вщухали пристрас-
ті навколо Академії, особливо її “ідеологіч-
ного стану”. Як зазначалось на таємних 
партійних засіданнях ЦК, політичний та 
ідейний стан Академії з кожним роком по-
гіршувався. В постанові ЦК КП(б)У від 
12 лютого 1927 р. про стан народної осві-
ти в Україні підкреслювалось, що в галузі 
наукової роботи діяльність як науково-до-
слідних кафедр, так і Академії наук ще не 
досить “зміцнена” з погляду необхідного 
ідейного керівництва і матеріального за-
безпечення. Тому головне завдання по-
лягає у забезпеченні науково-дослідної 
роботи і залученні нових сил, зокрема ко-
муністів, які відповідали б необхідним на-
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уковим вимогам. Особливо це стосувалося 
суспільних наук64.

“Стара” інтелігенція, її величезний на-
уковий авторитет і вплив не давали спо-
кою партапарату. Поступово, в процесі 
підготовки реформи Академії на ниві ідео-
логізації – політизації, був зібраний той га-
небний “компромат”, який з часом вилив-
ся в численні слідчі справи проти творців 
Української Академії наук.

Новий нарком освіти М. Скрипник впер-
ше відвідав Академію у березні 1927 р. А 
у квітні 1927 р. на його пропозицію було 
прийнято “особливо таємне” рішення роз-
глядати питання про ВУАН на спеціально-
му засіданні політбюро ЦК КП(б)У. Та час 
минав, а розгляд все відкладався. Лише 31 
грудня, напередодні Нового року, відбуло-
ся засідання політбюро, на якому йшлося 
про академічні справи, зокрема про склад-
ні стосунки між С. Єфремовим та А. Крим-
ським, з одного боку, і М. Грушевським – з 
другого. Та головне – стояло питання про 
зміни в діяльності Академії. Це, власне, і 
було початком реформи.

У прийнятому рішенні визнавався пра-
вильним той курс, який взяв Наркомос на 
підтримання “дійсно великих і найбільш 
лояльних” наукових сил в Академії. Під-
креслювалося, що в боротьбі, яка точиться 
між двома групами, не слід монопольно 
підтримувати будь-яку з них, а “пануван-
ня” в Академії групи Єфремова – Крим-
ського визнати неприпустимим.

Та найважливішим, на думку партапа-
рату, було введення до складу Президії но-
вих членів – наукових сил, не зв’язаних з 
протирадянською політикою в минулому, 
лояльних до партії і радянської влади. При 
формуванні Президії пропонувалось утво-
рити нове ядро. Наркомосу наказувалося 
затверджувати склад академіків, відсіва-
ючи всіх “явно ворожих” елементів, за-
тверджувати правила та інструкції роботи 
ВУАН, її Президії та всіх установ.

Наркомосу доручалось повідомити 
ВУАН, що з 1 січня 1928 р. основним “ке-
рівничим” органом ВУАН буде визнава-
тись лише передбачена Статутом Академії 
(1921 р.) Рада ВУАН у складі затверджених 
Наркомосом дійсних членів Академії та 
його представників. Спільне зібрання як 
керівний орган “поточного життя” виклю-
чалося із Статуту. Визнавалось бажаним 

запросити на пост президента Д. Заболот-
ного, який перебував тоді в Ленінграді.

Вибори Президії намічались на січень 
1928 p., а після виборів планувалось про-
вести урочисте засідання Академії разом з 
Президією Укрнауки, за участю представ-
ників уряду України і громадських орга-
нізацій. Як організувати урочистості, мав 
подумати Наркомос. Йшлося, власне, про 
вироблення сценарію, де головним мало 
бути “всенародне схвалення”. Вперше воно 
стосувалося Всеукраїнської Академії.

2 січня 1928 р. неодмінний секретар 
сповістив Спільне зібрання, що воно не 
вважається законним. Уповноважений 
Укрнауки навіть відмовився бути присут-
нім на засіданні, бо в порядку денному 
Рада була названа “Спільним зібранням”, 
в той час як він одержав повідомлення з 
Харкова, що установа “Спільне зібрання” 
не передбачена Статутом Академії, а тому 
незаконна. Щоб не загострювати і без того 
напружені відносини, академіки дійшли 
висновку, що паралельне вживання двох 
термінів може викликати непорозуміння, 
а тому в усіх подальших протоколах необ-
хідно додержуватись виключно офіційного 
терміна “Рада”. Неодмінному секретарю 
доручити в попередніх протоколах провес-
ти таку саму уніфікацію термінів65. Водно-
час стало відомо, що Наркомос призначає 
комісію для “обслідування і виявлення” 
справжнього стану Академії.

Здавалося, Академія живе своїм жит-
тям. У відділах йшло жваве обговорення 
кандидатур до виборів на дійсних членів, 
заслуховувалися звіти про наукові розвід-
ки. Та напруга не спадала. Доля вчених те-
пер вирішувалася за партійними мурами, 
“зовсім таємно”.

Поступово процес суцільної ідеологіза-
ції набирає відверто офіційного характеру. 
Щоб втілити в життя всі вказівки парт-
апарату та привести Академію до цілкови-
тої покори, Наркомос включає до складу 
комісії для обстеження Академії нового 
(замість М. Яворського) голову Укрго-
ловнауки Озерського (головою), а також 
Л.М. Левицького, Білика (від ЦБ Робітос) 
та Семко і Левіна (від Київської секції на-
укових робітників). Комісія складалася з 
людей, далеких від науки. Але вони добре 
розуміли свої завдання – у будь-який спо-
сіб усунути з керівних органів Академії 
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“старих” інтелігентів та укорінювати там 
людей з партквитками, лояльних до ра-
дянської влади. Голова комісії Озерський 
під гаслом формування “ділової президії 
і створення нормальних умов роботи”66 не 
гребує користуватися для досягнення по-
ставлених політичних цілей суперечками 
А. Кримського і С. Єфремова з М. Гру-
шевським. У київській пресі за вказівка-
ми ЦК КП(б)У рекламувалися завдання 
комісії – в першу чергу підкреслювалась 
“необхідність усунення чвар в Академії 
Наук”. А на “цілком таємних” засіданнях 
йшлося про термінове введення в її керів-
ництво партійців, бо, на думку Озерського, 
головний напрям роботи Академії пови-
нно визначати її таємне відділення на чолі 
з комуністом. Отже, ВУАН стояла на поро-
зі суцільної  політизації.

Цікаво, що, намагаючись за всяку ціну 
довести, що перевірка Академії пов’яза-
на з суперечками між академіками, Озер-
ський на таємних засіданнях ЦК КП (б)У 
зазначив, що фундатори Академії, аби збе-
регти її автономію, єдиним фронтом стали 
в оборону. “Перед лицем загрозливої не-
безпеки, – наголошував він, – створюється 
єдиний фронт”67. Голова комісії вважав, що 
вони будуть боротися й надалі. Тому, щоб 
зміцнити свої позиції, Озерський дає уста-
новку харківським професорам (Янаті, 
Синявському, Плевака, Чечелю) надіслати 
листа та делегацію до Наркомату освіти, а 
копію – Академії про те, що столичні вчені 
змушені звернути увагу вищих органів на 
неприпустимість суперечок і необхідність 
створення сприятливих умов в Академії. 
Саме така установка, на думку голови 
комісії, “не примирення, а протест проти 
суперечки і необхідність втручання”, по-
винна була зміцнити зайняту партійним 
керівництвом позицію.

Ставлення партійних органів до Акаде-
мії йшло в руслі єдиної політики влади щодо 
інтелігенції, про політичний настрій якої 
продовжував інформувати на засіданнях 
політбюро голова ДПУ Балицький. Після 
чергових його повідомлень “цілком таємні” 
циркуляри Л. Кагановича розсилалися по 
всій Україні. ЦК КП(б)У вимагав посилен-
ня пильності і більшовицького керівництва 
на місцях, проведення політичної, органі-
заційної та агітаційної роботи відносно во-
рожих контрреволюційних елементів. Ви-

знавалося за необхідне провести в Україні 
додаткові арешти опозиціонерів68.

Майже весь січень 1928 р. в Академії 
наук працювала комісія, або, як тоді нази-
вали, “ревізія” від Головнауки. Атмосфера 
знервованості панувала в стінах Академії, 
поки “ревізори” з Харкова перевіряли стан 
“наукової” роботи. Потім вони повернули-
ся до Харкова. Вчені чекали висновків, але 
тодішня столиця мовчала. Мовчала, бо ви-
сновки комісії й кандидатури до Президії 
як “зовсім таємні” розглядалися і обгово-
рювалися в стінах ЦК КП(б)У.

Непокоїлися і вболівали за долю ВУАН 
її фундатори, про що, зокрема, свідчать 
цікаві глибоким аналізом ситуації, дале-
косяжними висновками листи М.П. Ва-
силенка: “Ревізор обіцяв повернутися і 
своє міркування висловити Академії. Але 
минув місяць, і ніхто нічого не знає. Зро-
зуміло одне: Академію чекають якісь змі-
ни, ухвалені поза нею, у напрямі, напевно, 
більшого узгодження щодо обмеження її 
автономії, якою вона досі користувалася. 
Про характер тих змін ніхто не відає. Пев-
но, врешті-решт справа буде вирішена у 
Харкові. Академіки, що були обрані у цей 
період, вважаються незатвердженими, і на 
них вимагають відомостей і актів обрання. 
Завдяки такому погляду постанова загаль-
ного зібрання вважається як така, що не 
має сили, і тому воно з початку січня не 
збирається...

Питання про Академію набуває полі-
тичного відтінку і буде вирішуватись, на-
певно, у цій площині”69.

М.П. Василенко добре відчував ситу-
ацію. Саме в цей час знову гостро постає 
питання про посилення стеження ДПУ, а 
водночас і репресій проти інтелігенції70. 
Щодо Академії наук, то для переслідувань 
намічається кандидатура С. Єфремова. 
Провести кампанію цькування доручається 
особливій комісії, куди увійшли Любченко, 
Скрипник і Хвиля. Головним приводом ста-
ла стаття С. Єфремова в газеті “Діло”, яка, 
на думку влади, спрямована проти “політи-
ки радянської України відносно ВУАН” і є 
“відкритим контрреволюційним виступом”. 
Вважалося за необхідне підняти громадську 
думку проти контрреволюційної діяльності 
академіка Єфремова і дискредитувати його 
“в очах широких мас радянської інтеліген-
ції”, щоб після проведення цієї “роботи” 
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розглянути питання з приводу виселення 
С. Єфремова за межі України.

Нарешті, після ретельної ревізії Акаде-
мії, тривалого таємного обговорення ре-
зультатів перевірки в ЦК КП(б)У, реформа 
відбулася. Це сталося в лютому 1928 р. У 
березні Президію Академії було запроше-
но до Харкова. М.П. Василенко так писав 
про це професору В. Грабарю: “Становище 
з академією все ще невизначене. Ми чека-
ли приїзду ревізорів і наркома Скрипника. 
Раптово одержали телеграму, котра викли-
кала у Харків президію Академії... Із теле-
грами відомо тільки, що на сьогодні (9.ІІІ) 
призначена розширена колегія Наркомос-
віти, на якій має бути звіт з приводу ревізії 
та деяких питань стосовно Академії наук, 
а які питання – невідомо: чи це буде статут, 
чи щось інше, ніхто не знає. Так у пітьмі й 
поїхали наші представники. Ми нічого до-
брого не очікуємо. Сам виклик до Харкова 
замість приїзду у Київ... є вже симптом, ко-
трий змушує нас  непокоїтись”71.

Саме 9 березня і відбулося розширене 
засідання колегії Наркомосвіти, на якому 
присутні академіки (Кримський, Єфремов, 
Крилов, Птуха, Бернштейн, Бузескул та ін.) 
мали право лише дорадчого голосу.

Згодом М.П. Василенко сповіщав В. 
Грабарю: “Як виявилось потім, думка щодо 
можливого представництва Академії ви-
знавалась ганебною і контрреволюційною, 
і академіки, що приїхали, розглядалися не 
як члени установи, а як окремі особи. У 
Харкові наших академіків, кажуть, зустрі-
ли непривітно (...) У засіданнях колегії 
академіки брали участь тільки з правом 
дорадчого голосу...”72

На засіданні колегії було зазначено, 
що за 8 років, починаючи з 1920 р., НКО 
не розглядав і не затверджував кандида-
тів на дійсних членів Академії, а ВУАН 
та її Президія не подавали їхні списки, 
хоча це і передбачено Статутом ВУАН 
та Кодексом законів про народну освіту. 
А далі відбулося затвердження 47 ака-
деміків ВУАН, обраних у різні роки, по-
чинаючи з 1918 р. Затвердження ряду 
кандидатур було відкладене до одержан-
ня всіх потрібних даних від ВУАН. Це 
стосувалося закордонних вчених (Брок-
Олафа, І.Я. Горбачевського, Мейє, Полів-
ка, Стомера); тих, хто перебував в СРСР 
(Грабаря, Кістяківського, В.О. Павлова, 

Солнцева, Козлова); тих, хто виїздив за 
кордон (Ейхенвальда, Косінського, Та-
рановського, Тимошенка). Було визнано 
неможливим затвердити “з політичного й 
ідеологічного боку та через недостатню 
їх кваліфікацію”73 таких учених, як Хар-
лампович і Міщенко. Останнє буквально 
приголомшило присутніх академіків.

На цій колегії Наркомосвіти “ревізор” 
Озерський у присутності представників 
Академії доповів про наслідки “обсте-
ження” ВУАН. Згодом з’явився документ 
під назвою “Висновки і пропозиції стану 
та роботи ВУАН”. По суті, це був, як його 
влучно назвав М.П. Василенко, “обвину-
вальний акт щодо Академії”74. До речі, в 
архівах збереглося два варіанти цього до-
кумента. Один – в академічному архіві – це 
той, з яким були ознайомлені академіки 9 
березня. А другий, більш повний, з висвіт-
ленням окремої думки й висновками щодо 
“політичного обличчя” Академії, – “ціл-
ком таємний”. З ним пов’язані всі наступні 
події у стінах ВУАН. Він дожив до наших 
днів у партійних спецсховищах.

У “Висновках” комісії зазначалося, що 
вона утворена НКО для обстеження Ака-
демії наук з огляду на тяжкий внутрішній 
стан і у зв’язку із “зверненням” ВУАН до 
НКО.

Щодо загального стану ВУАН відзна-
чалися деякі досягнення – “невпинний 
зріст” установи, поліпшення матеріально-
го стану, розширення матеріально-техніч-
ної бази та видавничої діяльності. Перелі-
чувалися найважливіші акти радянського 
уряду, спрямовані на допомогу Академії. 
Водночас зазначалося, що Укрнаука не за-
безпечувала керівною увагою виконання 
ВУАН свого Статуту, єдиного законно-чин-
ного, “неофіційно керівничого”, затвер-
дженого РНК УСРР від 14 червня 1921 р. і 
занесеного до “Кодексу Законів про народ-
ну освіту” (1922 р.). В дійсності Академія 
керувалася Статутом УАН від 1918 р., ви-
даним гетьманським урядом.

Організаційні справи Академії були, 
отже, “кепськими”. Саме в них ідеологи 
знаходили тяжкий кримінал, навіть полі-
тичний. Не лишилося поза увагою те, що, 
починаючи з 1921 р., за винятком трьох-
чотирьох протоколів, де вживається назва 
“Рада”, єдиною назвою керівного органу 
Академії було “Спільне зібрання”, і нею 
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користувалися аж до 1 січня 1928 р., тим 
часом, згідно з новим Статутом, правомір-
ною була лише назва “Рада”. Твердження 
секретаря Академії А.Ю. Кримського про 
те, що “Рада” є паралельна назва “Спільно-
го зібрання”, не приймалося як виправдан-
ня. Ототожнення відкидалось як злочинне, 
бо “Рада передбачає участь представників 
НКО, а Спільне зібрання старого гетьман-
ського статуту ніяких представників НКО 
не могло... допустити”75. Справді, коли за-
йшла мова про представництво Наркомос-
віти (НКО) у Раді, то слово взяв академік 
М.В. Птуха, який висловив побажання, 
щоб представники НКО у ній мали дорад-
чий голос. За його словами, вчені ради-
лись щодо цього питання і дійшли такого 
висновку. Та цю пропозицію відхилили і 
засудили.

Так було покінчено з будь-якою автоно-
мією. А в протоколі зазначалося: “Конста-
туючи, таким чином, що у Києві перед об-
говоренням “Положення про роботу Ради 
ВУАН” на Колегії НКО відбулася якась не-
відома НКО потайна приватна нарада ака-
деміків, на якій обговорювалося питання 
про представників НКО у Раді ВУАН і де 
було винесено загальну думку про те, що 
представники НКО повинні мати дорад-
чий голос, Колегія НКО визнає неможли-
вим розглядати цю пропозицію, як загаль-
ну пропозицію академіків, і розглядає її, як 
пропозицію окремих академіків”76.

Невиконання нового Статуту вбачалося 
і в тому, що саму назву Академії – “Все-
українська” – вже з початку 1923 р. вжи-
вали дедалі рідше, поволі повертаючись 
до “Української”; в Академії існувала по-
сада “неодмінного” секретаря, хоча новим 
Статутом передбачався “вчений секретар”. 
“Отже, – підсумовували “ревізори”, – всі 
ті моменти показують, що керуюча верхів-
ка Академії ухилялася від того, щоби ке-
руватися статутом Академії, встановленим 
Радвладою, і працювала весь час на підста-
ві гетьманського статуту і тому порушення 
виходять за межі формальних, переходячи 
до політичних”77.

Вкрай негативно оцінювалася робота 
Спільного зібрання. Не було вироблено і 
не подано до затвердження НКО ніякого 
положення та плану про діяльність спіль-
ного зібрання, тому його робота вважалась 
випадковою і такою, що мала “принагід-

ний” характер. Академіки не обговорюва-
ли плани роботи, бюджет і штати і не залу-
чалися до обмірковування найважливіших 
наукових справ життя Академії. На думку 
комісії, лишалися поза увагою академіків 
і надзвичайної ваги справи життя радян-
ської влади і компартії, що визначають 
напрям роботи наукових органів, зокрема 
справи економічного соціалістичного бу-
дівництва, індустріалізації краю.

Надмірно дратувало владу й те, що ака-
деміки лишались вірними традиціям гро-
мадського, академічного наукового життя, 
захищаючи діячів науки і культури від пе-
реслідувань, що зафіксовано, зокрема, у 
спільній ухвалі Спільного зібрання УАН 
26 березня 1919 р. Можна назвати десят-
ки імен безвинно покараних українських 
учених – жертв репресій, на захист яких 
виступали творці Академії, люди демокра-
тичних переконань, вбачаючи в цьому свій 
моральний обов’язок. Як тільки ставало 
відомо про арешти вчених, одразу збира-
лася Президія. Приймалося рішення кло-
потатися про них. На думку влади, це був 
злочин, бо неприпустимо захищати осіб, 
які “до і під час Радянської влади прийма-
ли участь у контрреволюційних зборах та 
організаціях (Єфремов, Малиновський, 
Василенко, Харлампович та інші)”78. Вва-
жалося, що це мало на меті стягування 
націоналістичних діячів до Академії наук 
для розгортання контрреволюційної робо-
ти на фронті української культури.

В кінцевому підсумку Спільне зібрання 
засуджувалося як таке, що не було керів-
ним органом, бо не вирішувало центральні 
питання політики і завдань радянської вла-
ди, не було місцем виявлення ініціативи 
окремих академіків, часто приймало про-
позиції своєї верхівки без належної кри-
тичної оцінки її нерадянського характеру.

Водночас засуджувалась і діяльність 
Президії ВУАН. Особливу увагу було 
звернено на історію виборів та переви-
борів Президії УАН. Згадувались вибори 
В.І. Вернадського на першого президента, 
А.Ю. Кримського – на неодмінного секре-
таря, затвердження гетьманом П. Скоро-
падським указу про створення УАН. Комі-
сія повністю проігнорувала політичні об-
ставини того часу, становище, в якому опи-
нилась молода Українська Академія в часи 
денікінщини, і, вдаючись до фальсифікації, 
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засудила дії, які насправді були подвигом 
учених, котрі в умовах  політичної неста-
більності створили перший національний 
науковий центр в Україні.

Вважалось, що внаслідок незатвер-
дження Президії з боку НКО вона зали-
шається непереобраною від 1922 р. Згаду-
валося, що на одному із Спільних зібрань 
академік Кримський висунув аргументи 
на користь того, що йому має бути вислов-
лене довір’я, зокрема він запевняв, що є 
переконаним комуністом... Що ж, бувало 
й таке: аби врятувати Академію, її авто-
номію, неодмінний секретар вдавався й до 
таких запевнень. Як згадував М.П. Васи-
ленко у своїх листах до В.І. Вернадсько-
го: “У тому, що Академія врятована – ве-
личезна заслуга А.Ю. Кримського. Це я 
повинен засвідчити відкрито, по совісті. 
Потрібно було мати багато спритності і 
східної практичної хитрості..., щоби про-
тягом шести років зберегти її неушкодже-
ною, майже такою ж, якою вона була в час 
заснування, з її суто науковим, далеким від 
політики характером. Як близький спосте-
рігач, я можу Вам засвідчити це з повною 
правдивістю”79.

На виступ А.Ю. Кримського комісія від-
гукнулась повною недовірою, бо вважала, 
що саме тепер, коли відбувається рефор-
ма Академії “в дусі совєтизації”, академік 
А.Ю. Кримський мусить точно знати, яка 
частина академіків довіряє йому секрета-
рювати під цю відповідальну пору, а яка – 
ні. “Таким чином, – зазначалось, – певним 
моральним терором і спекуляцією на “со-
вєтизації” і “комунікації” своїй академік 
Кримський рятував стан свого посідання, 
як секретаря в Академії”80.

Повне недовір’я до керівництва ВУАН 
в умовах тотальної ідеологізації й політи-
зації культурного життя, терору та репре-
сій проти інтелігенції і справді змушувало 
частину старої інтелігенції відмовитись 
від конфронтації з новою владою і афішу-
вати свою політичну прихильність до неї.

Докори ревізорів стосувалися й того, що 
за Статутом 1921 р. “Президія” повинна 
іменуватись “Управою”, але цього не ста-
лось, а оскільки вона ще й не затверджена 
в НКО, то фактично існує як самовільна 
установа, яку очолює обраний у 1923 р. 
С.О. Єфремов, теж не затверджений НКО. 
Президія звинувачувалась у тому, що вела 

неправильну групову лінію в роботі Ака-
демії, створювала ґрунт для всіляких кон-
фліктів і чвар, відгороджуючись від НКО 
і тим самим утворюючи з Академії само-
достатній організм, відірваний від життя 
і потреб радянської республіки. Управа, 
виявляється, спрямовувала зв’язки Акаде-
мії не по лінії втягнення українських на-
укових сил, а продовжувала лінію старого, 
ще гетьманського ядра Академії на союз із 
реакційними колами.

Головним завданням Академії комісія 
вважала піднесення її на вищий ідейний 
рівень та перетворення наукової роботи 
на органічну складову частину соціаліс-
тичного будівництва. Недоліком визнава-
лось те, що “...коло уваги ВУАН при ви-
борі кандидатів... було майже цілковито 
обмежено круговидом старих, так званих 
українських діячів, себто вузьким колом 
визнаних до революції, як знавців в укра-
їнській справі, – але більш молоді, або на-
віть і немолоді, але до революції не виз-
нані українським науково-громадським 
колом, наукові діячі і тим паче молодші 
діячі, незважаючи на їхню післяреволю-
ційну наукову діяльність, були залишені 
поза межами виборної уваги ВУАН при 
намічуванні кандидатів”81.

Ідеологічна робота серед кандидатів, на 
думку ревізорів, теж не відповідала потре-
бам сучасності, бо поміж них була досить 
значна кількість діячів, чия наукова діяль-
ність цілковито пов’язана із старим доре-
волюційним укладом та дореволюційними 
суспільними формаціями, із зруйнованою 
пролетарською революцією “псевдонау-
кою”, скажімо церковною історією, май-
новим правом тощо, і зовсім не пов’язана 
з новою марксистською наукою.

Перед Наркомосом ставилося завдання 
всебічно перевіряти кандидатури, висуну-
ті до ВУАН, особливо з точки зору їхньої 
“соціально-політичної вартості”, бо, як 
підкреслювалось, чимала частина акаде-
мічних працівників у той чи інший спосіб 
пов’язана з антирадянськими урядами і 
партіями.

Окремі відділи, на думку Комісії, не 
відповідали своїм завданням. Не приді-
лялось достатньої уваги вивченню фізи-
ко-математичних наук, у той час як “лінія 
партії і загальна увага уряду” скерову-
валися саме на використання цих наук у 
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суспільно-господарчій сфері. Багато нарі-
кань викликала діяльність історико-філо-
логічного відділу: “...Наукове студіювання 
української літератури часто-густо замі-
нено чисто публіцистичним підходом до 
літературних справ, причому та публіцис-
тична праця здебільшого не йде в річищу 
творення української радянської культури, 
а навпаки виходить з протиставлення себе 
їй, межуючи іноді навіть із закордонними 
українськими фашистськими поглядами в 
справі української культури”82.

Що ж до соціально-економічного від-
ділу, яким керував М.П. Василенко, то 
відзначалась його “недорозвиненість”, 
оскільки в його діяльності майже зовсім 
“не зачеплено” вивчення економічних та 
фінансових соціологічних наук, зокрема 
майже відсутнє вивчення радянського пра-
ва, а головна увага звернена на вивчення 
історії старого права.

У цілому в працях Академії наук, наго-
лошувала комісія, засвоєння марксистської 
ідеології майже непомітне, висвітлення 
явищ, по лінії як природи, так і життя лю-
дей, йде з точки зору ідеалістично-буржу-
азної, не діалектично-матеріалістичної, а в 
галузі соціально-економічних наук йде по 
лінії теорії буржуазних економістів.

Головні “політичні висновки” зводи-
лися до того, що створена в умовах геть-
манського режиму Всеукраїнська Акаде-
мія наук “спочатку свого існування стала 
і залишилась і досі притулком і осередком 
консолідації, з одного боку, збанкрутова-
них соціально груп української буржуаз-
но-націоналістичної інтелігенції (передов-
сім есерів), – а з другого боку – кадетсько-
монархічних кіл російських та реакційних 
кіл бувшої університетської професури”.

Президія (керуюча верхівка) Академії 
оцінювалась як “блок російських монар-
хічних та українсько-буржуазних націона-
лістичних елементів”, який протиставив 
себе лінії Грушевського (теж нерадян-
ській) – тобто лінії “українського демокра-
тичного і соціалістичного націоналізму”.

Окремо в “політичних висновках” 
йшлося про “групу Єфремова – Кримсько-
го”, яка, мовляв, ідучи під гаслами суто 
буржуазної української державності, з од-
ного боку, веде лінію фактичного, а іноді і 
формального зв’язку із закордонною бур-
жуазною українською контрреволюцією, 

західноукраїнським фашизмом, а з другого 
боку, вступає в блок з російською прихо-
ваною, а часто-густо й досить відкритою 
антирадянською буржуазною інтелігенці-
єю та її угрупованнями, як в Україні, так 
і в Росії, що відповідає сформованому за 
кордоном блоку російських і українських 
емігрантських контрреволюційних сил. 
Зазначалося, що під керівництвом україн-
ської групи Єфремова – Кримського в Ака-
демії створюється єдиний і міцний блок 
“українсько-буржуазних кіл з кадетсько-
правими (включно до монархістів)”83.

Усі “гріхи” чіплялися на “групу” Єфре-
мова – Кримського, яка виступала в Акаде-
мії, за висновками комісії, як диктаторська 
група, що нещадно громила всіх, хто їй не 
підкорявся. “Вся система огородження від 
НКО, замкнутість Спільного зібрання... 
створили в Академії атмосферу диктатури, 
деспотизму, надзвичайної задушливості і 
інтриганства”84.

“Група” Єфремова – Кримського вва-
жалася суто контрреволюційною, а Єфре-
мов – принциповим ворогом радянської 
влади, якого “треба усунути за всяку ціну, 
бо він є центром і політичним “вдохнови-
телем” всієї організації сил. Його потріб-
но усунути з Президії, навіть коли б його 
і переобрали”85, а Кримського розглядали 
як виконавця волі Єфремова. Тому вважа-
ли, що його не варто залишати секретарем 
Академії, проте потрібно відколоти від 
Єфремова, використати в Президії його 
науковий авторитет.

“Висновки і пропозиції комісії НКО” 
1928 р. стали приводом для прийняття низ-
ки нормативних документів, якими менше 
ніж за рік Академію повністю було підпо-
рядковано партійно-державному апарату.

На 3 травня 1928 р. було призначено 
перевибори Президії. Напередодні на за-
критому засіданні політбюро ЦК КП(б)У 
П. Любченко і М. Скрипник одержали до-
ручення підготувати 15 нових кандидатур 
на академіків, у тому числі кількох кому-
ністів. Підготовка “громадської” думки з 
цього приводу покладалась на бюро Київ-
ського обласного партійного комітету.

Аж ось настав день виборів. Це було 
перше засідання Ради за участю представ-
ників уряду і співробітників Академії. При-
їхав сам Скрипник зі своїм почтом, до якого 
входили представники НКО: Ю. Озерський, 
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Л. Левитський, Д. Войцехівський, Ю. Ма-
зуренко, О. Камишан та В. Юринець.

На пропозицію академіка В. Бузескула 
головою зборів обрали В. Вернадського, 
забалотувавши кандидатуру М. Скрипни-
ка, якого висунув П. Тутковський, що від-
разу позначилося на настрої наркома та 
його прибічників. За спогадами Н. Полон-
ської, “Академія цими виборами постави-
ла поміж собою і Скрипником межу...”86, 
бо наслідки виборів порушили розробле-
ний партапаратом сценарій. Одноголосно 
пройшов на президента Д. Заболотний, 
цілком благополучно обрали віце-прези-
дентом К. Воблого. Та коли більшістю го-
лосів було обрано на посаду неодмінного 
секретаря А. Кримського, Скрипник різко 
підвівся і вигукнув: “Досить!” Він заявив, 
що як нарком припиняє вибори.

Картина наступних подій постає з ви-
вчення “цілком таємних” справ особливого 
сектора ЦК КП(б)У. Наступного дня після 
виборів (4 травня) терміново зібралося по-
літбюро, де нарком М. Скрипник доповів з 
приводу виборів президії ВУАН. Він вніс 
пропозицію затвердити по лінії Наркомосу 
Д.К. Заболотного (президентом) і К.Г. Во-
блого (віце-президентом), а кандидатуру 
А.Ю. Кримського, обраного неодмінним 
секретарем, вважати за неможливе затвер-
дити і доручити Наркомосу сформулювати 
причину його незатвердження87. Водночас 
наказувалось негайно провести підготовчу 
роботу, спрямовану на обрання “нашої” 
кандидатури замість Кримського. На по-
саду неодмінного секретаря тимчасово 
призначався О.В. Корчак-Чепурківський 
(ця “тимчасовість” тривала аж до 1939 р.). 
У зв’язку з обранням нових академіків до 
Всесоюзної Академії наук зазначалося, що 
висунення кандидатури академіка Крим-
ського на вакансію сходознавчих кафедр 
у даний момент НКО з політичних мірку-
вань вважає за недоцільне88.

15 травня на засіданні Наркомосу кан-
дидатури Заболотного і Воблого були за-
тверджені, а щодо неодмінного секретаря 
Кримського висловилися просто: “Вважати 
за неможливе затвердити”. Стара Президія 
за наказом Наркомосу повинна була про-
тягом тижня у присутності представника 
НКО Л. Левитського здати справи новій.

У своїй автобіографії А.Ю. Кримський 
згодом написав: “З 1928 р. я перейшов на 

становище звичайного академіка”. Проте 
вчений не втрачав надії. Він мріяв знайти 
втіху в науковій роботі, сподівався, “що 
смерть, яка мені, інвалідові, нагадує про 
себе щодня, захопить мене все ж серед 
щирої роботи, а не серед приневоленого 
інвалідського нічогонероблення”89.

Невдовзі після так званої реформи та 
виборів в Академії ЦК КП(б)У надіслав 
до Москви в політбюро ЦК ВКП(б) листа 
з підписами Кагановича, Чубаря і Петров-
ського, в якому було викладено партійну 
концепцію подальшої долі Всеукраїнської 
Академії наук: “В умовах України питання 
про Академію наук набуває не тільки ака-
демічного характеру, а й величезного полі-
тичного значення”. Саме тому ЦК КП(б)У 
звернуло “особливу увагу на Академію 
наук, на радянизацію академії і академі-
ків...” Далі в листі зазначалося: “Ми вважа-
ємо, що надзвичайне політичне значення 
матиме оголошення Української Академії 
наук Академією всесоюзного значення, а 
також асигнування одноразової допомоги 
від Союзу на розвиток Української Акаде-
мії наук. Ми вважаємо, що цей акт, який 
у даному випадку збігається з настро-
єм самих учених, стане великим кроком 
уперед у справі подолання наявних серед 
української інтелігенції й учених тенден-
цій, орієнтації на західну культуру, а не на 
 союзну”90.

Після виборів у газетах зчинився галас, 
на Академію обрушилися звинувачення в 
контрреволюції, небажанні йти врівень з 
вимогами радянської влади тощо. Пото-
ки бруду полилися на Вернадського: дій-
сного члена двох академій називали чор-
носотенцем, буржуазним ученим. “Про-
летарська Правда” кваліфікувала вибори 
Президії Академії як демонстрацію проти 
 Наркомосу.

А.Ю. Кримський у своєму листі до 
Л. Кагановича підкреслив, що в статті без-
підставно й несправедливо висвітлено пе-
ревибори Президії, бо ні про яку політичну 
демонстрацію ніхто й не думав. Лист ці-
кавий ще й тим, що Агатангел Юхимович 
необачно дозволив собі критикувати обра-
них за рекомендацією партапарату членів 
Президії та водночас, відчуваючи опалу, 
вдався до демонстрації своєї лояльності до 
радянської влади. Л. Каганович не відпо-
вів А.Ю. Кримському.
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“Цілком таємні” справи особливого сек-
тору ЦК свідчать, що в центрі уваги пар-
тапарату цього разу був академік С. Єфре-
мов. Лиховісно пролунали слова секретаря 
ЦК КП(б)У – прискорити роботу створе-
ної ще у лютому 1928 р. комісії (Любчен-
ко, Скрипник, Хвиля), яка повинна була 
скласти план проведення кампанії проти 
С. Єфремова. ДПУ одержало вказівку по-
новити справу Єфремова. Показово, що 
голова ДПУ Балицький ще з 1926 р. час 
від часу надсилав до ЦК КП(б)У свої “зві-
ти” про діяльність С. Єфремова. У “спец-
звіті” про 50-річний ювілей Єфремова він 
докладно описував обставини підготовки 
до святкування, назвавши “ініціатором” і 
“популяризатором” урочистостей М. Слаб-
ченка, який намагався урочисто провести 
єфремовські ювілейні дні. До звіту дода-
валася (зовсім секретно) також ціла низка 
поздоровлень, серед них навіть телеграми 
особистого змісту91.

І от тепер, у 1928 р., ДПУ одержало 
вказівку політбюро посилити свою ува-
гу до академіка С. Єфремова. Після його 
публікації в “Ділі” статті “Про двох ли-
царів – одного під забралом, другого так” 
до С. Єфремова звернувся із спеціально 
розробленою “анкетою” новий президент 
ВУАН Д. Заболотний. В “анкеті” стояли 
запитання відносно згаданої статті. Голо-
вним серед них було: чи визнає С. Єфре-
мов її антирадянською і що як учений він 
зробив у науці? С. Єфремов у своїй від-
повіді запевняв президента і Президію 
ВУАН, що працював і до цього дня працює 
на користь радянської науки. Він написав 
також листа до Президії ВУАН (лист тут же 
було передано до ЦК КП(б)У). Схвильова-
ний розгорнутою проти нього кампанією, 
вчений писав, що виступ у пресі “не сто-
сувався ні революції, ні контрреволюції, а 
тільки внутрішнього життя нашої Акаде-
мії наук”. Наголошуючи, що він виступав 
на захист ВУАН, бо газета “Діло”, яка для 
нього була “глибоко антипатичною в мину-
лому й тепер своїми хитаннями й опорту-
нізмом”, надрукувала статті Студинського 
і Лівобічного, де містилося безліч дрібних 
пліток, вигадок і нетактовних вихваток на 
адресу Академії наук. “Все, що я писав і 
робив, – писав і робив відверто; не уника-
ючи відповідальності, – зазначав С. Єфре-
мов. – І тому я маю право вимагати, щоб 

мене судили за мої, а не за чужі думки і 
не накидали мені того, чого я ані думав, 
ані робив. З часу свого повороту до Києва 
в 1921 році я працював виключно на на-
уковому полі, я не займався і не займаюсь 
політикою ні явно, ні потайки, я не мріяв 
і не мрію ні про які конспірації чи інтер-
венції... Все, що я робив і роблю, робив і 
роблю при світі ясного дня... І я – щонай-
менше з жалем мушу констатувати, що ті 
органи преси і громадські організації, що 
виносять осуд, навіть не вислухавши обви-
нуваченого, – ллють воду не на свій млин. 
Я вже не кажу про те, що сама форма, об-
ставини й тон тих безпідставних осудів по-
збавляють мене всякої можливості спокій-
но на них відповідати”92. Президія ВУАН, 
розібравши справу С. Єфремова, готувала 
проект свого рішення, в якому суворо засу-
джувався його виступ у пресі, але, беручи 
до уваги заяву вченого про його лояльне 
ставлення до радянської влади, готовність 
виконувати всі обов’язки радянського гро-
мадянина, надалі працювати на користь 
радянської науки і рішуче утримуватись 
від подібних виступів, – Президія Академії 
наук вважала інцидент цілком вичерпаним 
і на підставі цього “вчинок С.О. Єфремова 
за виправданий”.

Але таке рішення йшло всупереч дирек-
тивам ЦК відносно С. Єфремова. Прези-
дент ВУАН Заболотний намагався погоди-
ти проект рішення із заступником наркома 
освіти, зачитавши зміст проекту по теле-
фону, на що нарком порадив (досить не-
впевнено, бо чекав директив від Любченка 
і Косіора) сформулювати пункт так: “Пре-
зидія приймає до відома заяву Єфремова”. 
Проте ЦК, як вже згадувалось, дав зовсім 
інші директиви відносно долі С. Єфремо-
ва, тому діяльність Президії у цій справі 
була суворо засуджена.

Одержавши вказівки ЦК і Наркомосу, 
Д. Заболотний запросив 31 грудня 1928 р. 
С. Єфремова, щоб повідомити йому рі-
шення нібито Президії. Доречно зверну-
тися до щоденника С. Єфремова, де вче-
ний досить докладно описує цю зустріч: 
“Останній день старого року приніс мені 
давно сподіваний сюрприз. В Академії за-
просив, щоб прийти до його, президент... 
Плутаючись, то червоніючи, то блідніючи, 
розповідає Заболотний, що президія ухва-
лила погодитися на ту резолюцію в моїй 
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справі, яку їй продиктовано комуністами... 
В ній – безумовний осуд за виступ проти 
власти (!), напучування про потребу обо-
роняти владу от нападів (!), і нарешті – 
кара: зняття з адміністративних і органі-
заційних посад. Прочитавши, кажу Забо-
лотному: “Мені врешті все одно, що ви під 
чужий диктант про мене пишете (...) Але 
Академії мені шкода; ви ж цим її добиває-
те”. Він свистить якийсь час, а потім каже: 
“Нам поставлено ультиматум: або ми під-
пишемо, або вас вишлють у Наримський 
край”. – “Я хотів би, щоб ви справу ріша-
ли, не оглядаючись на мою долю, – кажу 
я. – Адже ж ви знаєте, що все це брехня – 
як же ви підпишете?” Знов посвистав та й 
каже: “Вони говорять, що проти вас багато 
є й інших обвинувачень...” – “І всі вони од-
накові – шага ламаного не варті!.. Я волів 
би йти в Наримський край, аніж бачити 
повну руйнацію Академії”. Свистить по-
блідлими губами... “Скрипник обіцяв, що 
як ми підпишемо, то цькування проти вас 
припиниться і вам спокійно дадуть робити 
наукову роботу”. – “А ви їм вірите? Їм – 
людям без честі, без совісті? А як вони ви-
користають ваш сфальшований осуд для 
ще більших нападів?”

Президент довго мовчав, і С. Єфремов 
зрозумів, що це питання вже вирішено 
зверху. Не міг нічого сказати і присутній 
при розмові Корчак-Чепурківський, лише 
розводив руками та стиха промовляв: “ні-
чого не поробиш”, “вони хотять...”93

Незабаром С. Єфремов одержав ухвалу 
Президії ВУАН, в якій суворо засуджува-
лась його стаття, опублікована в “Ділі”, 
як “скерована проти політики радвлади”. 
Водночас С. Єфремова звільнили від “уся-
кої організаційної та адміністративної ро-
боти в органах ВУАН”, залишили за ним 
лише наукову працю. Згодом політбюро 
ЦК КП(б)У прийняло таємне рішення вва-
жати за необхідне проведення громадської 
кампанії в широких колах інтелігенції з 
приводу ухвали постанови Академії про 
С. Єфремова.

До Харківського, Київського, Одесько-
го, Дніпропетровського обласних партій-

них комітетів надійшло “цілком таємне” 
розпорядження від ЦК КП(б)У, в якому на-
голошувалось, що ухвала Президії віднос-
но С. Єфремова викликає опір з боку дея-
ких академіків: вони хотіли б переглянути 
цю постанову на Загальних зборах ВУАН 
(“про це повідомляю вас для орієнтиров-
ки, але не для розповсюдження”)94. ЦК 
КП(б)У закликав наукових співробітників 
та студентів негайно прийняти постанови 
солідарності на підтримку рішення Пре-
зидії ВУАН. Та ще й застерігав: “Питання 
про академіка Єфремова треба ставити на 
чергових засіданнях різних організацій, 
аби такі засідання не набули характеру за-
сідань, спеціально скликаних з цього при-
воду; треба досягти того, щоб всі ці збори 
й засідання ухвалили резолюцію про при-
єднання до постанови Президії ВУАН. Ре-
золюції ці треба було вміщувати в місцевій 
пресі й передавати через РАТАУ”.

Тут же було визначено календарний 
план проведення кампанії та зразок ре-
золюції майбутніх зборів, де обов’язково 
мало зазначатися, що виступ С. Єфремова 
є антирадянським і корисним лише для во-
рогів УСРР: “Збори заявляють, що радян-
ське суспільство всякі спроби виправдання 
академіка Єфремова може розглядати як 
солідарність з антирадянським виступом 
і дасть рішучу відсіч всім, хто це пробує 
робити”95.

Так закінчився досить напружений 
для Академії період 1918–1928 років, що 
започаткував зовсім новий етап у жит-
ті вчених України. Слід зазначити, що у 
першому десятиріччі УАН складалася 
переважно з талановитих, відданих науці 
вчених, які становили золотий фонд інте-
лекту народу. Але з часом, в умовах ста-
новлення тоталітарної системи, Академія 
з автономної спільноти видатних учених 
поступово перетворилася на інституцію 
виконавчої влади. Бюрократизована вла-
да створювала зручні для керування на-
укові об’єкти, що привело до руйнації 
наукових традицій, спадкоємності. За цих 
умов можна говорити про зовсім іншу 
академію...
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ДАТА заснування Академії наук в 
Україні є водночас і датою народжен-

ня вітчизняної науки про Схід. Як це не 
дивно, але територія країни, що із давніх-
давен була місцем перебування багатьох 
східних держав і спільнот, які залишили 
по собі сліди у мові, побуті, культурі тощо, 
а кожне поглиблене українознавче дослі-
дження потребувало сходознавчих студій, 
не мала жодного центру, осередку, де ви-
вчення Сходу становило б спеціальне фа-
хове  завдання.

Отже, в українському суспільстві і науці 
інтерес до Сходу існував, протягом століть 
з’являлись окремі історичні, філологічні 
дослідження, окремі університетські вчені 
включали у свої курси певні орієнтологіч-
ні сюжети, але бракувало цілісної картини 
взаємин України з народами Сходу, навіть 
з найближчими східними сусідами.

З набуттям Україною незалежності у 
1918 р. в колах прогресивної інтелігенції 
виникла думка про створення у державі 
Академії наук. В.І. Вернадський, який як-
найкраще розумів першорядну роль науки 
у процесі державотворення і передбачав її 
посилення у майбутньому, зібрав і очолив  
комісію вчених для вироблення законопро-
екту про заснування Української академії 
наук у Києві. Центральною ідеєю проекту 
було створення “найвищої наукової інсти-
туції”, яка мала бути на рівні передових 
наукових установ світу.

Для розбудови нового для України на-
укового напрямку – орієнталістики – було 
запрошено А.Ю. Кримського. Ім’я Крим-
ського – професора Лазаревського інсти-
туту східних мов, видатного орієнталіста 
та україніста, поліглота, що володів майже 
шістдесятьма мовами, автора численних 
праць з арабістики, іраністики, тюркології 
- було широко відоме в наукових колах; в 
Україні добре знали Кримського – поета, 
письменника, перекладача, україніста – 
знавця української мови і літератури, істо-
рії, фольклору, етнографії. З Вернадським 

вони були знайомі ще й особисто з 1904 р., 
коли обидва брали участь у розбудові Ака-
демічного союзу – громадської організації, 
що мала сприяти розвитку вищої школи. 
Агатангел Юхимович з ентузіазмом пого-
дився увійти до складу комісії і розробив 
широку програму створення тут великого 
сходознавчого центру, подібного до якого 
ще не було. Запропонована ним концепція 
щодо напрямів наукових досліджень знай-
шла своє відображення у пояснювальній 
записці про організацію історично-філоло-
гічного відділу УАН. Передбачалося, що у 
майбутній Академії провадитимуться до-
слідження з питань загального мовознав-
ства (індоєвропейська група мов), вивчати-
муться східні мови, живі і стародавні, істо-
рія східних країн як одна з великих частин 
історії всесвітньої. Для цілеспрямованого 
розв’язання цілої низки завдань, що сто-
ять перед українською наукою, потрібна 
була система кафедр, зокрема, іраністи-
ки, тюркології, арабістики, оскільки без 
цих трьох наук всестороння неоднобічна 
історія українства неможлива, без них бу-
дуть неминучі зяючі лакуни в самому-таки 
українознавстві. Велике місце відводилося 
також гебраїстиці і візантології1.

Життя, однак, внесло свої корективи 
у виконання академічних програм. Пер-
ші роки існування УАН збіглися з роками 
революції і громадянської війни з їхньою 
політичною нестабільністю і господарчою 
руйнацією. В Академії не було можливос-
ті розвивати загальну та порівняльну фі-
лологію, східну історію і багато галузей 
сходознавства. Довелося задовольнитися 
створенням лише однієї кафедри арабо-
іранської філології, в коло її наукових за-
вдань входило дослідження східної історії 
і мов. Незабаром виявилося, що С. Смаль-
Стоцький, обраний академіком кафедри 
історії української мови і секретарем іс-
торично-філологічного відділу, не приїхав 
до Києва, отже, Кримський, обраний на не-
одмінного секретаря, змушений був  взяти 

Е.Г. Циганкова

СХОДОЗНАВСТВО 
В УКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ НАУК.

А.Ю. КРИМСЬКИЙ
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на себе керування українською філологі-
єю, тому його кафедра стала зватися істо-
рично-філологічною. До її складу входили 
і українознавчі, і сходознавчі комісії, а єди-
ним її штатним сходознавцем лишався сам 
Кримський, який своєю власною особою 
репрезентував й іраністику, й арабістику, і 
тюркологію. З перших днів його відданим 
помічником був Т.Г. Кезма, араб за похо-
дженням, вихованець Київської духовної 
академії, відомий арабіст, але його вдалося 
ввести у штат лише у 1924 р. Допомагав 
також П.Н. Лозієв – учень по Лазаревсько-
му інституту. Базою для їхньої праці ста-
ла приватна бібліотека вченого, привезена 
ним з Москви (20.000 томів), – так званий 
Кабінет арабо-іранської філології і тюрко-
логії.

Незважаючи на велике перевантаження – 
обов’язки неодмінного секретаря, голову-
вання на історично-філологічному відділі, 
на кафедрі, в Інституті української наукової 
мови, багатьох комісіях та ін., – Кримський 
знаходив сили і час для орієнталістики. У 
1923–1924 рр. одна за одною з’являються 
його фундаментальні монографії “Історія 
Персії та її письменства”, “Хафіз та його 
пісні”, “Історія Туреччини”2. Це були не 
просто переклади його праць московського 
періоду, а суттєво перероблені і доповнені 
видання. Але головне їхнє значення поля-
гає в тому, що це були перші сходознавчі 
україномовні твори, і їхню справжню вар-
тість влучно окреслив академік Г.Ю. Крач-
ковський: “Для истории украинской науки 
работы А. Крымского составляют несо-
мненную эпоху в смысле выработки науч-
ной терминологии и языка: он первый укра-
инец, который имел возможность подойти 
вплотную к восточным источникам и стал 
излагать материал на родном языке; не бес-
полезны окажутся его работы и для нас, так 
как аналогичных общих обзоров в России 
почти не имеется...”3

В наступні роки в чергових числах “Збір-
ника Історично-філологічного відділу” 
з’являються все нові і нові публікації само-
го метра, а також його учня П.Н. Лозієва, а 
в стінах Кабінету арабо-іранської філоло-
гії невпинно працює Кезма, перекладаючи 
арабські рукописи, зокрема відому “Подо-
рож антіохійського патріарха Макарія”.

Але Агатангел Юхимович добре розу-
мів, що, якою напруженою не була б праця, 

зусиль однієї людини надто мало, для того 
щоб розвивати багатогалузевий науковий 
напрям; необхідно було консолідувати всі 
наявні сили і створювати колективи фахів-
ців, т.зв. комісії – свого роду зародки відді-
лів майбутніх потужних інститутів – а на 
той час позбавлені будь-якого фінансуван-
ня нечисленні гурти ентузіастів.

Першою сходознавчою установою при 
кафедрі стала Єврейська історично-архео-
графічна (коротко – Гебраїстична) комісія. 
Ініціаторами її створення була група єврей-
ських істориків, серед яких – відомий істо-
рик і бібліограф Я.І. Ізраельсон, майбутній 
міністр освіти й культури Ізраїлю і прези-
дент меморіального інституту Яд Вашем, 
автор багатотомної історії єврейського на-
роду Б. Динабург, А.М. Каган та ін.

За підтримки Д.І. Багалія й А. Крим-
ського комісія почала діяти з 1919 р., безпо-
середнім керівником її роботи був відомий 
журналіст, історик та археограф І.В. Га-
лант – єдиний штатний працівник, а за по-
жетонною оплатою погодилися працювати 
А.М. Каган, Д.П. Бродський, Д.І. Вайн-
штейн та група професорів Київської духо-
вної академії: О.О. Глаголєв, В.Ф. Іваниць-
кий, Г.Г. Попович, В.П. Рибинський – до-
свідчені фахівці з питань єврейської історії 
і єврейської мови. Головним своїм завдан-
ням комісія вважала пошуки і вивчення 
рукописних джерел від хозарських часів 
і матеріалів з історії єврейства взагалі та 
створення вагомої джерельної бази для по-
дальших досліджень.

Особливо підкреслювалося, що комісія 
публікує свої праці українською мовою з 
метою поширення знань про євреїв серед 
українського народу і боротьби з антисе-
мітизмом. За часи свого існування вона зі-
брала унікальну колекцію документів, яка 
сьогодні зберігається у фондах Історич-
ного архіву м. Києва; нещодавно видана у 
дещо скороченому вигляді В. Хітерер4.

Із середини 20-х рр. Гебраїстична ко-
місія зазнала сильного пол ітичного тиску 
з боку кафедри єврейської пролетарської 
культури, яка увійшла до складу академії 
за наказом Наркомосу і при підтримці пар-
тійного апарату. Кафедра працювала мо-
вою ідиш (як тоді вважалось – мовою ре-
волюційного трудящого єврейства, тоді як 
гебрайська мова нібито була притаманна 
контрреволюційним, буржуазним колам) 
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і розгорнула широку кампанію цькування 
комісії як буржуазної і класово ворожої. У 
1929 р. їй нарешті вдалося добитися зни-
щення Гебраїстичної комісії.

Однак, попри всі негаразди, завдячую-
чи у першу чергу особисто Кримському, 
ВУАН видала у 1928–1929 рр. два томи 
праць Єврейської історично-археографіч-
ної комісії – збірник, який не втратив свого 
наукового значення і в наші дні. Зміст збір-
ника складають розвідки членів комісії – 
здебільшого це обробки матеріалів XVIII 
та XIX століть з Київського центрального 
архіву ім. Антоновича. Як вказувалося в 
передмові, збірник мав довести, що його 
завданням є боротьба з антисемітськими 
настроями. До авторського колективу було 
залучено видатних істориків Н.Д. По-
лонську-Василенко, П.П. Кудрявцева, 
В.П. Рибинського, самого Галанта та ін.

Внаслідок скрутних умов у країні взага-
лі, а в Академії зокрема не було можливос-
ті відокремити візантологічні дослідження 
у самостійний напрям, отже, вони також 
зосередились на кафедрі Кримського, тим 
більше що бракувало фахівців і ті ж самі 
вчені працювали в різних комісіях.

У цитованій вище пояснювальній за-
писці значна роль відводилася розвитку ві-
зантології: “Українська Академія наук по-
винна звернути увагу на вивчення пам’я-
ток візантійської старовини, бо це царина 
культури найближча для неї, найбільше з 
нею споріднена і перейнята нею в історич-
ну спадщину”. Незважаючи на очевидність 
цього положення, на наявність у Києві від-
повідних спеціалістів, Комісію по вивчен-
ню візантійського письменства та впливу 
його в Україні (коротко – Візантологічну) 
вдалося заснувати лише у квітні 1926 р. 
Кістяк її складали вчені з Київської духо-
вної академії. Обов’язкове для КДА зна-
ння стародавніх мов, традиційні студії з іс-
торії і філософії релігії, церковного права, 
біблійної археології, високі вимоги до ви-
вчення першоджерел становили підґрунтя 
для майбутніх досліджень. Очолив нову 
комісію Кримський, а її безпосередньою 
роботою керував знавець візантійського 
права, у минулому професор КДА,  обра-
ний на академіка УАН у 1920 р. Ф.І. Ми-
щенко. На заступника голови був обраний 
М.І. Сагарда. Він викладав в університеті 
та деяких київських ВНЗ церковну істо-

рію, історію візантійської літератури та ін., 
з 1924 завідував відділом періодики ВБУ і 
залишив після себе, крім друкованих праць 
з питань бібліографії, декілька рукописних 
робіт з візантології. Його колега М.Ф.  Ок-
сіюк викладав у київських ВНЗ історію 
Візантії, історію культури тощо і водно-
час працював у ВБУ. Членами комісії були 
також вчені-гебраїсти В.П. Рибинський, 
В.Ф. Іваницький та ін. Видатною постат-
тю був П.П. Кудрявцев. Він брав участь у 
роботі багатьох академічних комісій і був 
автором цілої низки друкованих праць.

З часом комісія ставала все більш по-
пулярною і збирала на своїх засіданнях чи-
мало сторонніх слухачів, а коли наприкінці 
1927 р. при Київській філії Всеукраїнської 
асоціації сходознавства було створено іс-
торично-етнологічний відділ, керування 
яким обійняв знов-таки Ф.І. Мищенко, 
засідання комісії і відділу почали відбу-
ватися разом. Ускладнення в роботі поча-
лися весною 1928 р., коли після грубого 
втручання у внутрішні академічні справи 
Наркомос виключив з числа академіків 
Ф.І. Мищенка і К.В. Харламповича, тому 
що обидва походили з духовних академій. 
Мищенко відмовився від головування у ко-
місії, і його місце зайняв П.П. Кудрявцев.

П.П. Кудрявцев вважав своїм першо-
черговим завданням видан ня збірника з 
візантологічних студій. Для цього був роз-
ширений і персональний склад комісії, і її 
географія – завдяки запрошенню до учас-
ті вчених з Ленінграда, Тбілісі, Харкова, 
Одеси тощо. Вже в червні 1929 р. комісія 
подала перший варіант рукопису. Час, коли 
це було зроблено, був дуже незручний: по-
перше, панувало нервове напруження і на-
віть паніка, викликана арештами серед ін-
телігенції по всій Україні і в самій ВУАН у 
справі СВУ; з другого боку, не вщухав ажі-
отаж і кулуарна колотнеча навколо парад-
них академічних виборів, що мали відбу-
тися у тому ж місяці. В тих умовах збірник, 
значна частина авторів якого у минулому 
була пов’язана з релігією, не користував-
ся підтримкою з боку керівництва. Тому 
його було повернуто для доопрацювання, 
і в завершеному вигляді він був представ-
лений у грудні того ж року. Хоча збірник 
був ухвалений до видання, однак надруко-
ваний не був, а з 1 лютого 1930 року по-
становою історично-філологічного відділу 
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Візантологічну комісію було перетворено 
на Комісію для дослідів з історії Близького 
Сходу.

На перший погляд здавалося, що нова 
установа є продовженням Візантологіч-
ної комісії і лише поширила географію та 
тематику наукових досліджень, але це не 
так. По-перше, в Комісії відбулися великі 
кадрові зміни. Кримський, хоча і лишався 
головою, однак поступово втратив вплив, 
а фактично керівником був К.Т. Штепа, 
доктор європейської культури, який ви-
кладав у Ніжинському ІНО методики сус-
пільствознавства і політосвіти, а водночас 
був співробітником Культурно-історичної 
комісії ВУАН, в якій головував М.С. Гру-
шевський. По-друге, з комісії були усуне-
ні майже всі її члени, що були пов’язані з 
КДА, а на їхнє місце прийшли київські про-
фесори Б.Г. Курц, Г.Н. Лозовик, І.В. Моргі-
левський, С.Г. Майліс та ін., з Харкова за-
прошені В.П. Бузескул, В.В. Дубровський, 
П.Г. Ріттер та ін., з Одеси – Ф.О. Петрунь, 
а також вчені з Москви, Ленінграда, Тиф-
ліса, з Інгушетії і т.д.

Одразу була визначена проблематика, 
що мала розроблятися новою установою, 
а саме: 1. Історія економіки, політичних 
та культурних зв’язків України з народами 
Близького Сходу і Сходу взагалі; 2. Історія 
економічного розвитку і соціальних відно-
син окремих країн Близького Сходу; 3. Іс-
торія колоніальної політики європейських 
капіталістичних держав на Сході та історія 
революційно-визвольного руху східних на-
родів; 4. Підготовка видання корпусу схід-
них джерел до історії України. На першому 
етапі вся робота була спрямована на цілко-
вите поновлення складу, зміну тематики і 
методів роботи з метою “Наближення до 
актуальних проблем соціалістичного бу-
дівництва”, а вся увага зосереджувалась 
на вивченні радянського Сходу. Активну 
позицію в роботі комісії займав відомий у 
Києві своїми працями з історії економічних 
зв’язків Росії з країнами Сходу професор 
Б.Г. Курц. Як член Близькосхідної комісії 
він був відряджений до середньоазіатських 
і закавказьких республік для встановлення 
культурних зв’язків з установами тих рес-
публік та окремими вченими, побував у Ка-
захстані, Азербайджані і тим дуже сприяв 
розширенню складу комісії, книгообміну і 
зміцненню особистих зв’язків.

Обраний на секретаря комісії професор 
давньої історії у київських ВНЗ і співро-
бітник Комісії з історії релігії при Науко-
во-дослідній кафедрі марксизму-ленінізму 
Г.Н. Лозовик разом із Штепою головну 
увагу приділяли найважливішій справі – 
виданню праць комісії.

Існували матеріали, підготовлені до 
друку, частина яких належала до збірни-
ка Візантологічної комісії, інші матеріа-
ли накопичувалися, головним чином, за 
рахунок доповідей, які підтримувалися 
учасниками засідань. Нарешті портфель 
було заповнено і в лютому 1933 р. тексти 
передано до видавництва5. Однак справа з 
друкуванням затягувалася, а складні зов-
нішні обставини призвели до того, що в 
середині 1934 р. друкування було припи-
нене, а в 1937 р. разом з іншими невида-
ними рукописами академічних інститутів 
збірник передано до Інституту рукописів 
Національної бібліотеки України, де він 
зберігається дотепер. Вміщені в ньому ма-
теріали і досі викликають інтерес дослід-
ників, а деякі з них публікуються в черго-
вих числах “Східного світу”.

Сумна доля збірника пояснюється тим, 
що з’явився він у дуже несприятливий час. 
Низкою постанов ЦК ВКП(б) протягом 
1932-го та перших місяців 1933 р. Україну 
визначено як плацдарм боротьби проти ра-
дянської влади ворогів різних мастей, на-
самперед націоналістів, які нібито мають 
намір відокремити її від Радянського Со-
юзу з огляду на особливість шляхів її роз-
витку. У надрах КДБ розроблялася справа 
Української військової організації (УВО), 
яка нібито керувала контрреволюційною 
роботою в Україні і осередки якої ніби-
то існували в деяких наркоматах, у Все-
українській асоціації марксо-ленінських 
інституцій (ВУАМЛІН) та ВУАН. Слушно 
нагадати, що на той час Всеукраїнський 
науково-дослідний інститут сходознавства 
(УНДІС) був підпорядкований ВУАМЛІН і 
тому ця установа мала вирішувати сходо-
знавчі проблеми. В середині 1933 р. після 
чергового пленуму ЦК КП(б)У УНДІС 
було піддано суворій критиці з боку Прези-
дії ВУАМЛІН. Серед звинувачень названа 
слабкість боротьби з антимарксистськими 
теоріями у Близькосхідній комісії ВУАН. 
Ухвалено було надіслати бригаду до Києва 
з метою перевірки діяльності комісії.
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Досі не знайдено документальних свід-
чень про те, чи відбулася перевірка комісії 
харківськими посланцями, невідомо і про 
будь-які адміністративні щодо неї заходи. 
Вона просто перестала функціонувати. 
А із січня 1934 р. у ВУАН запроваджена 
нова структура, якою передбачалася лікві-
дація всіх взагалі комісій як структурних 
одиниць.

Нещодавно в архіві знайдено запро-
шення на засідання Близькосхідної комі-
сії, написане рукою Кримського і датоване 
січнем 1941 р. Це означає, що великий орі-
єнталіст, перебуваючи тоді в зеніті слави, 
намагався відродити українську сходо-
знавчу школу, але поки що не знайдено до-
кументальних підтверджень, що це йому 
вдалося.

А незабаром була війна.
Останньою сходознавчою установою, 

яку Агатангелу Юхимови чу вдалося ство-
рити у стінах ВУАН, була Тюркологічна ко-
місія. Він завжди надавав особливого зна-
чення тюркології і проектував організацію 
окремої кафедри, але в Академії можли-
вості для того не було, не було на момент 
його прибуття до Києва і досвідчених тюр-
кологів, отже, А. Кримський змушений 
був працювати один. Він так писав про 
це Г.Ю. Крачковському: “Когда в нача-
ле 20-х гг. восстановились сношения по 
крайней мере между областями СССР, я 
просто в силу нравственной потребности 
принужден был обратить значительную 
силу своей энергии на мир тюркский, с 
которым можно было иметь общение”6. 
Але створити установу для цілеспрямованої 
праці у тому напрямі довго не вдавалося.

Восени 1929 р. щойно обраний на ака-
деміка високопоставлений чиновник Нар-
комосу М.І. Яворський зайняв посаду се-
кретаря історично-філологічного відділу 
й одразу зайнявся його реорганізацією. За 
його проектом А.Ю. Кримський очолив 
кафедру філології, що створювалася за-
мість колишньої історично-філологічної, а 
в її складі поряд з філологічними комісія-
ми, які існували здавна, засновувалася нова 
Тюркологічна комісія. Як окрема структур-
на одиниця вона затверджена була постано-
вою Президії ВУАН разом з іншими новими 
академічними установами 1 грудня 1929 р.

Як відомо, Яворський невдовзі був ре-
пресований, а на ВУАН чекала нова хвиля 

реорганізацій – злиття історично-філоло-
гічного відділу із соціально-економічним 
в один. Відтепер кафедра Кримського була 
перетворена на кафедру східного письмен-
ства та культури з кабінетом арабо-іран-
ської філології і з комісіями для вивчення 
Близького Сходу і Тюркологічною.

Єдиним спеціалістом Комісії став 
Т.І. Грунін. Майбутній видатний тюрколог 
після закінчення Московського інституту 
сходознавства приїхав до Києва у 1927 р. 
Під керівництвом свого шефа він пройшов 
серйозний науковий вишкіл і за його по-
радою взявся за вивчення половецьких до-
кументів.

Новостворена Тюркологічна комісія 
відрізнялася від інших академічних ко-
місій тим, що не провадила засідань або 
семінарів, можливо, тому, що її співробіт-
ники, за винятком Груніна, мешкали поза 
межами Києва, але всі свої зусилля вони 
спрямовували на визначення тематики і на 
видавничу діяльність. Із метою створення 
авторських колективів запрошувалися вче-
ні з інших комісій, міст і навіть регіонів: 
велася підготовка збірників “Студії з Кри-
му”, “Студії з Азербайджану”. Т.І. Грунін 
готував до друку половецьку граматику, 
проблеми історії Криму вивчали кримські 
вчені Якуб Кемаль, А.І. Маркевич та ін.

На жаль, брутальне втручання партій-
но-адміністративного апарату у наукові 
справи дедалі ускладнювало видавничу 
справу. Комісії вдалося опублікувати лише 
дві книги – це монографія самого Крим-
ського “Тюрки, їхні мови та літератури” і 
збірник “Студії з Криму”. На думку вчено-
го, це відбулося лише тому, що політичний 
такт вимагав від влади виказати увагу до 
тюркських республік. Збірник “Студії з 
Криму” і в наші часи викликає інтерес до-
слідників. До участі в його написанні за-
прошені видатні українські вчені, такі як 
незаслужено забутий в наші часи історик 
К.В. Харлампович, а також О.П. Оглоблін, 
Л. Окіншевич, А. Маркевич, Якуб Кемаль, 
Осман Акчокракли. Найбільше місце у 
збірнику займають праці самого Крим-
ського: “Сторінки з історії Криму”, “До іс-
торії теперішніх 25% татарської людності 
в Криму”, бібліографія “Література крим-
ських татар”. 

На наступні роки в рамках Тюрколо-
гічної комісії передбачалося розробляти 
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проблему “Україна та тюрки”; велася під-
готовка збірок нарисів письменства азер-
байджанського і туркменського. Особисто 
Кримський опрацьовував історію хозар, 
готував огляд письменства казанських та-
тар, Т.І. Грунін укладав хрестоматію су-
часної турецької мови. Однак з тих планів 
нічого реалізувати не вдалося. Нескінчен-
ні реорганізації в науці, кадрові переста-
новки, ідеологічні переслідування 30-х рр. 
не дали змоги тюркології розгорнутися в 
окремий науковий напрям.

Академічна Тюркологічна комісія була 
ліквідована разом з іншими у 1934 р. у 
зв’язку з переходом ВУАН на суцільну ін-
ституалізацію. Долю кафедри А.Ю. Крим-
ського вирішила структурна комісія у 
грудні 1933 р., передавши її в Комісію 
літератури і мистецтва, підпорядковану 
безпосередньо Президії. Відтоді сходо-
знавство в системі Академії припинило 
своє існування на довгі роки. Як відомо, у 
травні 1928 р. Кримського було усунено з 
посади неодмінного секретаря Академії і 
позбавлено права займати адміністративні 
посади, він сам і Академія в цілому під-
давалися нищівній критиці і цькуванню, 
особливо у зв’язку з політичними пере-
слідуваннями у перебігу судового процесу 
СВУ.

Треба віддати належне Агатангелу 
Юхимовичу. Опальний академік, що опи-
нився без роботи і перебував разом зі сво-
їм народом на межі голодної смерті, він 
не втратив волі і не здався: систематично 
складав і надсилав до Академії свої робочі 
плани і звіти та провадив гігантську робо-
ту – опрацьовував історію нової арабської 
літератури (вийшла друком у 1971 р.), 
книгу, присвячену Нізамі (видана у 1981 р. 
в Баку), писав історію албанів або кавказь-
кого Азербайджану, нарис башкирського 
письменства, фундаментальну історію хо-
зар, дарма що жодний рядок не виходив за 
межі його письмового столу.

В останні передвоєнні роки життя ні-
бито посміхнулося вченому. Його було 
запрошено в Інститут мовознавства і при-
значено керівником відділу української 
мови у Львівській філії Академії наук, 
влітку 1940 р. він був нагороджений орде-
ном Трудового Червоного Прапора, йому 
присвоєно звання заслуженого діяча науки 
УРСР. Від Раднаркому до нього надійшла 

пропозиція відновити в Академії східну 
комісію, й Агатангел Юхимович плану-
вав призначити на платну посаду секре-
таря Кезму. Ставилося навіть питання про 
створення сходознавчого інституту і про 
термінове видання частини із закінчених 
праць, зокрема «Історії хозар». На початку 
1941 р. навіть було розіслано запрошення 
на організаційне засідання сходознавчої 
комісії, що мало відбутися 9 січня. А 15 
січня широко відзначався 70-річний юві-
лей академіка, про розмах і урочистість 
якого досі живі легенди. Але… пройшло 
лише декілька місяців, і славетний вчений 
вже перебував за ґратами як український 
націоналіст, змушений був відповідати на 
брутальні і безглузді запитання слідчого, 
а незабаром – вивезений до кустанайської 
в’язниці, де і помер 25 січня 1942 року. 
Згідно з практикою тих часів ім’я вчено-
го та його науковий доробок були піддані 
остракізму і протягом майже 20 років пе-
ребували під забороною.

Наш великий співвітчизник залишив 
нам у спадщину не тільки наукові твори, 
які давно вже одержали світове визнання, 
а й безцінну книжкову колекцію – той са-
мий Кабінет арабо-іранської філології і 
тюркології, з якого і розпочиналося схо-
дознавство в Україні і фонди якого вче-
ний поповнював до останніх днів життя. 
Колись творець і власник унікального зі-
брання висловлював надію, що згодом 
воно перейде до Академії і стане надійним 
підґрунтям для наукової праці майбутніх 
поколінь орієнталістів. За минуле більш 
як півстоліття йому неодноразово погро-
жувало і розпорошення у систематичному 
каталозі, і вивезення до Німеччини під час 
війни, і банальне розкрадання і т.ін. Але 
завдяки зусиллям відданих справі колег, 
учнів і спеціалістів молодшого покоління, 
таких як В.Ф. Іваницький, М.І. Сагарда, 
Т.І. Грунін, Л.Р. Рубінзон, Б.І. Зданевич, 
М.В. Геппенер, В.М. Бейліс і багато ін-
ших, колекцію було врятовано, вона існує і 
зберігається у фондах Національної біблі-
отеки України ім. Вернадського.

В середині століття відбулося повер-
нення вченого: після реабілітації у 1958р., 
виявилося, що на батьківщині не були за-
буті ні він сам, ні його справа. На його 
честь відбувалися урочисті сесії, виходили 
статті та монографії, розпочалася підго-
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товка багатотомного зібрання його вибра-
них літературних та деяких наукових тво-
рів. Нарешті, дедалі відчутнішою ставала 
відсутність у науці такої важливої ланки, 
як сходознавство.

Отже, згідно з постановою Президії 
АН УРСР у 1964 р. було створено відділ 
історії зарубіжних країн Сходу в акаде-
мічному Інституті історії. Зрозуміло, що 
робота відділу повинна була бути підпо-
рядкованою загальним настановам радян-
ської історичної науки і зосереджуватись 
в першу чергу на вивченні національно-
визвольного руху народів Азії та Африки, 
аграрного і національного питання, класо-
вих відносин, шляхів соціально-економіч-
ного розвитку і впливу на них світової со-
ціалістичної системи, значення допомоги 
СРСР та участі в ній України. Наслідком 
опрацювання цих проблем мала стати ко-
лективна праця «Українська СРСР і зару-
біжні країни Сходу»7. Планувалися також 
вивчення історичних зв’язків українського 
народу з народами Сходу і розробка науко-
вої спадщини українського сходознавства. 
Для вирішення цієї проблеми слід було 
виявити та об’єднати наявні наукові сили, 
розпорошені по різних установах, провес-
ти декілька наукових нарад і конференцій, 
зрештою, підготувати двотомну збірку 
«Україна і Схід». Цілком зрозуміло, що в 
центрі уваги опинилася постать Кримсько-
го. З огляду на те що йшла підготовка до 
відзначення столітнього ювілею вченого, 
зокрема готувалося видання його вибра-
них праць, колектив істориків мав намір 
вивчати твори Кримського з іраністики, 
тюркології, арабістики й укласти до них 
коментар та бібліографію. До роботи були 
залучені вчені з Харкова, Ужгорода  та ін., 
зокрема А.П. Ковалівський. Але колектив 
відділу, який не мав досвіду у розробці 
проблем орієнталістики, а у своєму складі 
досвідчених фахівців, авторитетного ліде-
ра, та ще й не користувався підтримкою у 
партійних колах, проіснував лише рік.

Мабуть, причиною занепаду в Україні 
такої важливої галузі науки була цілкови-
та залежність республіканської влади від 
союзного центру, зокрема в питаннях між-
народних відносин. Однак з часом стано-
вище республіки змінювалося. Наприкінці 
1960-х років Україна була членом ООН і 
45 інших міжнародних організацій, про-

тягом повоєнних років вона уклала або 
приєдналась до 100 міжнародних угод та 
конвенцій. Республіка вже не могла стоя-
ти осторонь соціально-економічних змін у 
країнах Азії та Африки, і жодна з галузей 
суспільних наук не могла розвиватись без 
використання духовного багатства народів 
Сходу, їхнього внеску до скарбниці світо-
вої культури.

Наступна спроба відновлення вітчизня-
ного сходознавства в Академії наук при-
падає на 1970 р., коли у складі Інституту 
історії було засновано відділ досліджень із 
проблем історії країн зарубіжного Сходу. 
Центральним завданням у його діяльнос-
ті було вивчення національно-визвольного 
руху, ролі ідей марксизму-ленінізму та до-
свіду СРСР і країн соціалістичної системи 
у здійсненні соціально-економічних пере-
творень. Підкреслювалося, що Україна діє 
не самостійно, а як учасник всесоюзних 
політичних або економічних акцій. Окре-
мо стверджувалася доконечна потреба 
створення координаційного центру, ор-
ганізації спеціальних курсів східних мов, 
поповнення джерельної бази і можливого 
заснування в ЦНБ АН УРСР кабінету схо-
дознавства8.

У 1978 р. відділ переведено до ново-
створеного академічного Інституту соці-
альних і економічних проблем зарубіжних 
країн, де його було об’єднано з відділом 
проблем країн, що розвиваються, який 
очолив І.Ф. Черніков. Деякий час тут про-
довжувалося опрацювання теми, започат-
кованої ще у стінах Інституту історії, – 
«Соціальний розвиток країн, що визволи-
лися, і зміцнення їхнього співробітництва 
з країнами соціалізму», пізніше розробля-
лася тема «Основні напрями соціально-
економічних перетворень у країнах, що 
розвиваються, в умовах їхньої боротьби з 
неоколоніалізмом», а незабаром було під-
готовлено збірник «Против колониализма» 
і низку монографій. Протягом 80-х років у 
відділі утворився колектив співробітників, 
які мали фахову освіту, володіли східними 
мовами. З’явилась і можливість тривалих 
відряджень до Москви і Ленінграда для 
роботи у центральних архівах і бібліоте-
ках з оригінальними матеріалами. 

Поступово у працях відділу почала пе-
реважати економічна тематика, яка потре-
бує використання об’єктивного фактично-
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го матеріалу. У цьому контексті звертають 
на себе увагу монографії Ю. Мацейка, 
Н. Ксьондзик, довідник «Страны Ближне-
го Востока» та ін.

Кінець 1980-х рр., що минув під гор-
бачовськими гаслами перебудови та де-
мократизації суспільства, пожвавив інте-
лектуальне життя країни: відкривалися 
архіви, публікувалися невідомі доти до-
кументи, ставилися під сумнів ідеологічні 
догми. 1989 р. було реабілітовано засудже-
них у справі СВУ, а сам процес офіційно 
визнано фальсифікацією, в академічних 
списках поновлені вчені, яких свого часу 
було позбавлено академічних звань із по-
літичних мотивів. Зміни 1985–1990 рр. у 
житті республіки, яка поступово звільня-
лася від ідеологічного тиску, вплинули і на 
роботу відділу, в якому значно посилився 
інтерес до різних аспектів стосунків Укра-
їни зі Сходом, зокрема до питання україн-
сько-турецьких взаємин, до яких неодно-
разово зверталися співробітники відділу.

Ідеологічні зрушення потребували 
осмислення. У 1989–1990 рр. була прове-
дена низка «круглих столів», міжнародних 
семінарів тощо, а у 1990 р. у плани інсти-
туту була введена тема «Українська РСР в 
історичних зв’язках з країнами Близько-
го та Середнього Сходу». У наступному 
році у відділі було створено сектор країн 
Близького Сходу, а у планах з’явилася нова 
тема – «Національний фактор у соціальних 
протиріччях країн, що розвиваються», ви-
конавці якої доводили, що на сучасному 
етапі класові протиріччя втрачають ак-
туальність, а національні, навпаки, заго-
стрюються, що тягне за собою сепаратизм і 
прагнення переглянути державні кордони9.

Отже, українська орієнталістика, хоч і 
деформована, не оформлена в окремий на-
уковий напрям, – продовжувала існувати в 
працях істориків, політологів, економістів 
і поступово зміцнювала свої позиції, незва-
жаючи на те що джерельна база в Україні 
була майже відсутня і дуже мало фахівців 
володіли східними мовами, оскільки бага-
то років східні мови у вищих навчальних 
закладах не вивчалися.

У 1974 р. Президія АН УРСР ухвали-
ла постанову про активізацію досліджень 
у галузі орієнталістики, а в 1978 р., після 
того як в Інституті мовознавства, у відділі 
загального і слов’янського мовознавства, 

розпочалося укладання етимологічно-
го словника української мови, потреба у 
фахівцях стала нагальною. У відділі по-
чали працювати спеціалісти – тюрколог 
О. Гаркавець, арабіст В. Рибалкін, китаїст 
В. Седнєв. У 1979-му і 1986 рр. Бюро від-
ділення мови, літератури та мистецтва АН 
УРСР знову розглядало питання розвитку 
орієнталістики і підготувало відповідні 
постанови, однак справа розвивалася по-
вільно, і лише наприкінці 1980 р. вийшла 
друком монографія Гаркавця «Тюркские 
языки на Украине». Нарешті в 1990 р. було 
засновано відділ сходознавства10.

Важливою подією стало відновлен-
ня у 1987 р. академічної Археографіч-
ної комісії, котру очолив П.С. Сохань, 
а на чолі її Львівського відділення став 
Я.Р. Дашкевич, який запропонував вида-
вати книжкову серію «Східні джерела до 
історії України». На той час через відсут-
ність підтримки в науковому середовищі, 
авторитетного координаційного центру 
та фінансового забезпечення цей проект 
реалізований не був, але ним закладено 
було певну програму дій для майбутньої 
роботи Інституту української археографії, 
рішення про створення якого приймало-
ся Академією вже в 1991 р.; в його скла-
ді був передбачений спеціальний сектор 
сходознавства.

У той час коли в Академії наук посту-
пово будувалися підвалини для інституа-
лізації сходознавчого напряму, поза її сті-
нами створювалися об’єктивні умови для 
його успішного розвитку: розпочиналося 
викладання арабської, перської, згодом 
японської і китайської мов у Київському 
і деяких інших університетах, а у 1990 р. 
започатковано кафедру теорії та практики 
перекладу зі східних мов. Значно пожва-
вилися контакти з країнами Сходу через 
громадські організації, міжнародні фору-
ми, студентський та науковий обмін, різ-
номанітні товариства11. Зокрема під керів-
ництвом В.В. Сєднева успішно працювало 
українське відділення Всесвітньої асоціа-
ції китаєзнавства (ВАКИТ), а на цьому тлі 
все відчутнішим ставав брак спеціалістів.

Все свідчило про те, що в Україні є 
необхідність створення в системі Ака-
демії наук спеціального підрозділу, який 
об’єднав би наукові кадри орієнталістів, і 
що для того є всі необхідні умови. Браку-
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1 Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії 
наук у Києві. К., 1918, с. І–XV.

2 Перевидана у 1996 р. Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.
3 Восток, 1924, кн. 4, с. 187–188.
4 Документы, собранные еврейской историко-археографической Комиссией Всеукраинской 

Академии наук. Институт юдаики, Киев, 1999, Гешарим, Иерусалим, 5759, 298 с.
5 Докладніше про історію збірника див. у статті С. Кіржаєва та В. Ульяновського “Причинок 

до студій української орієнталістики 1920–1930-х років. Незнаний збірник “Україна і Схід” // 
Україна в минулому. Вип. 4. Київ – Львів, 1993, с. 77–89.

6 А.Е. Крымский – И.Ю. Крачковскому. 20.VIII 1929 // Неизвестные страницы отечественного 
востоковедения. М.: Вост. лит. РАН, 1997. Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крач-
ковского 1920–1930 годов, с. 204.

7 Науковий архів Інституту історії України НАН України, оп. 1, спр. 47.
8 Там само, спр. 447.
9 Інститут архівознавства НБУВ, ф. 262, оп. 1, спр. 495, арк. 8.
10 Науковий архів Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, оп. 1, спр. 1967.
11 Особистий архів В.В. Седнєва.

вало лише лідера, і він найближчим часом 
з’явився. З того моменту починається нова 
глава в історії українського сходознавства, 
але це вже тема іншої статті.
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У1991 р. в системі Академії наук Украї-
ни було засновано Інститут сходознав-

ства ім. А. Кримського. Засновником ново-
утвореної фундації став учень академіка 
А. Кримського, іноземний член Академії 
наук України, професор Гарвардського 
університету, всесвітньо відомий історик-
орієнталіст О.Й. Пріцак. Створюючи Ін-
ститут сходознавства, академік О.Й. Прі-
цак зазначив, що найбільш пріоритетними 
напрямками діяльності інституту мають 
бути гебраїстика, арабо-персько-турецький 
світ, Євразійський степ, Індія та Далекий 
Схід. Найбільшу увагу Омелян Йосипович 
намагався приділити історії Євразійського 
степу, адже, за його словами, „значна те-
риторія українських земель належить до 
Степу... історично – то царство кочових 
імперій, які тісно пов’язані з рештою кочо-
вого світу, що доходить аж до Центральної 
та Східної Азії”1. У перспективі О.Й. Прі-
цак бачив таку структуру інституту: від-
діл „Україна і Схід”; відділ Стародавньо-
го Сходу; відділ Близького та Середнього 
Сходу; відділ Євразійського степу; відділ 
Далекого Сходу; відділ індології; відділ 
Сучасного Сходу. На початку існування 
Інституту сходознавства саме ці відділи 
були організовані, але згодом структуру 
інституту, всупереч побажанням науков-
ців, було змінено і замість цих відділів 
наприкінці 90-х рр. було створено три від-
діли, причому один – з дуже екзотичною 
назвою: відділ Євразійського степу, Дале-
кого та Сучасного Сходу. Ця ситуація була 
просто жахливою! Але з 1996-го по 1999 р. 
інститут переживав найважчі часи у своїй 
історії. У 1999 р. цьому неподобству було 
покладено край, структура інституту була 
реформована, і тоді були створені відділи 
з нормальними назвами: відділ історіогра-
фії та джерелознавства; відділ Класичного 
Сходу; відділ Сучасного Сходу. В останні 
роки у структурі інституту вже налічува-
лося чотири відділи: відділ історіографії, 
джерелознавства та історії науки; відділ 

О.Б. Бубенок

ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В ІНСТИТУТІ СХОДОЗНАВСТВА 

ім. А. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Класичного Сходу; відділ Далекого Сходу; 
відділ Сучасного Сходу.

Від самого початку існування осно-
вними напрямами досліджень Інститу-
ту сходознавства ім. А Кримського НАН 
України є дослідження історії, мови, ма-
теріальної та духовної спадщини Сходу; 
дослідження історії, мови та культури на-
родів східного походження, які мешкали 
коли-небудь або продовжують мешкати 
на території сучасної Української держа-
ви; дослідження сучасного стану соціаль-
но-економічного та політичного розвитку 
країн і регіонів Сходу, а також досліджен-
ня історії українського сходознавства, на-
самперед наукової сходознавчої спадщини 
А. Кримського,  В. Бузескула, А. Ковалів-
ського, М. Луніна та ін.; дослідження та 
видання пам’яток східного письма, в тому 
числі східних джерел до історії України; 
видання наукової, науково-популярної та 
навчальної літератури із сходознавства; 
сприяння розвиткові сходознавчих дослі-
джень та їхня координація. Отже, бачимо, 
що історичні дослідження в Інституті за-
вжди посідали і продовжують посідати 
значне місце. Засновник Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського О.Й. Пріцак 
ніколи не намагався виділити історичні 
студії в окрему галузь сходознавства, а на-
впаки, завжди прагнув об’єднати інтереси 
істориків з інтересами філологів, еконо-
містів, культурологів, релігієзнавців, філо-
софів, правознавців тощо. В одному зі сво-
їх інтерв’ю, всупереч думці деяких філо-
логів про те, що сходознавство – це лише 
вивчення східних мов і літератур, він дав 
таке визначення майбутньої сходознавчої 
науки в Україні: „Адже як можна займати-
ся східними дисциплінами, якщо не брати 
до уваги, наприклад, релігію, економічні 
проблеми сучасності і минулого, суспіль-
ствознавство... треба брати до уваги куль-
турні чинники – географію, діяльність і 
побут людей, історичну пам’ять, літера-
турну творчість, специфічне для кожної 
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науки джерелознавство. Тільки у комплек-
сному використанні цих напрямків можли-
ве повноцінне сходознавче дослідження”. 
Акцентуючи увагу на нефілологічних до-
слідженнях, Омелян Йосипович зазначав, 
що „необхідне також, звичайно, практич-
не знання східних мов”2. Таким чином, від 
самого початку в Інституті сходознавства 
НАН України було запроваджено класич-
ний західноєвропейський підхід до ви-
вчення минулого країн Сходу.

Сам Омелян Йосипович відомий науко-
вому світові насамперед як багатоплановий 
історик, серед наукових інтересів якого ва-
гоме місце посідає вивчення середньовіч-
них номадів Євразійського степу, історія та 
культура народів Близького та Середнього 
Сходу та навіть історія Китаю. Займався 
він також докладно історією перебування 
номадів на теренах України і відповідно 
досліджував їхні взаємини із жителями 
Русі. Такий широкий спектр інтересів був 
пов’язаний з тим, що, вивчаючи історію 
кочівників, вчений змушений був доклад-
но досліджувати історію тих країн, з якими 
ці кочові народи мали постійні контакти і 
зв’язки. При цьому він запровадив свій ме-
тодологічний підхід, відповідно до якого 
вивчати історію народів Сходу неможливо 
без залучення джерел східного походжен-
ня, виконаних мовою оригіналу. Ось чому 
О. Пріцак багато уваги приділяв вивчен-
ню східних мов, із яких він знав кілька 
десятків, починаючи від давньотюркської 
та османо-турецької і закінчуючи китай-
ською. Саме прекрасна філологічна під-
готовка дозволила вченому широко вико-
ристовувати історико-філологічний метод, 
завдяки якому багато назв, імен, термінів 
минулого знайшли докладне пояснення 
в його наукових пошуках. При цьому до-
слідник намагався уникнути всіляких ідео-
логічних штампів, упередженості, чим, на 
жаль, і на сьогодні грішать багато дослід-
ників. В одному зі своїх перших інтерв’ю 
в незалежній Україні Омелян Йосипович 
зазначив: „Ми не будемо формувати кадри 
тільки з українців. Я особисто проти будь-
яких проявів націоналізму або шовінізму в 
науці. Та й інститут, власне, з перших кро-
ків своєї діяльності узяв саме такий курс”3. 
Тому дослідник вважав, що найбільших 
успіхів у науці може досягти той вчений, 
хто вивчає історію тих народів та держав, 

що не мають прямого відношення до його 
власної держави та його патріотичних по-
чуттів, тобто лише за умови повної ней-
тральності щодо описуваних подій мож-
ливий вагомий науковий результат. І своєю 
науковою діяльністю О.Й. Пріцак довів 
справедливість такого підходу, бо наукове 
визнання у світі йому принесли саме праці 
про народи і держави Сходу, значно відда-
лені від слов’янського світу.

Перебуваючи в Україні та обіймаючи 
посаду директора Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського з 1991-го по 1998 р., 
О.Й. Пріцак продовжував активно займа-
тись науковою діяльністю, зокрема дослі-
дженням історії народів Сходу. Важко пе-
релічити усі його виступи на наукових кон-
ференціях та семінарах, а також публікації 
поза межами України. Проте є можливість 
відзначити ті його наукові публікації з іс-
торії народів Сходу, що були здійснені за 
вказаний період в Україні, або ті, що були 
надруковані під грифом Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського. Перш за все 
варто зазначити, що український читач-на-
уковець у радянські часи через перепони 
політичного характеру не мав можливості 
ознайомитись навіть із найбільш вагомими 
роботами іноземного члена Національної 
академії наук України. Тому Омелян Йоси-
пович намагався по можливості заповнити 
цю лакуну.

Насамперед Омелян Пріцак публікував 
свої статті у відновленому ним журналі 
„Східний світ”, головним редактором яко-
го він став після 1991 р. Наскільки важливе 
значення головний редактор приділяв від-
новленому виданню, можуть свідчити його 
слова, сказані в 1992 р.: „Коли в минулому 
році був створений Інститут сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського Академії наук Укра-
їни, керівництво установи розуміло, що в 
першу чергу треба створити свій україно-
мовний науково-популярний орган, яким 
міг бути тільки відновлений «Східний сві-
т»”4. Тому в журналі друкувались не лише 
його ювілейні статті, а й наукові статті з 
історії народів Сходу. Так, ще у 1992 р. з 
приводу автеничності тексту поеми „Шан 
кизи дастані”, присвяченої історії прото-
болгар, О.Й. Пріцак надрукував у „Схід-
ному світі” статтю „А може, Булгаро-Та-
тарський Оссіан?”5,у якій доводив, що це 
пізня підробка, а не оригінальний текст. 
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На кочівницьку тематику у 1995 р. було 
надруковано статтю Омеляна Йосиповича 
„Не-дикі половці”, присвячену контактам 
Русі з кочівниками у передмонгольський 
період6. У цьому ж році у журналі було 
надруковано його статтю7 „Протомонголи 
у Хозарськім Закавказзі”, що являла собою 
розширений варіант його доповіді на кон-
ференції в Харкові,  присвяченій сторіччю 
від дня народження А.П. Ковалівського8. 
У статті дослідник довів, що вже в добу 
раннього Середньовіччя на території Схід-
ного Кавказу опинилися племена не лише 
тюркського, а й протомонгольського похо-
дження. 

За 1996 р. варто також відзначити стат-
тю Омеляна Йосиповича у збірнику „Ma-
ppa Mundi” на честь 70-річного ювілею 
Я.Р. Дашкевича – „Татар: історія одного 
імені”, в якій дослідник доводить причет-
ність согдійців до поширення серед мон-
голів терміна „тат”, котрий згодом почали 
використовувати для позначення несторі-
анських християн. Вагомою подією також 
стало перевидання у 1997 р. російською 
мовою спільною з Н. Голбом монографії 
„Хазарско-еврейские документы Х века”, 
в якій автори торкаються не лише питань 
історії хозарів та євреїв, а й проблеми ви-
никнення Києва. Робота присвячена насам-
перед дослідженню оригінальних хозар-
сько-єврейських документів – документа 
Шехтера (Кембриджського аноніма) та лис-
та київських євреїв. Слід зазначити, що на-
уковці України, Росії та Ізраїлю по-різному 
відреагували на другий вихід цієї роботи, 
бо проблеми, що були в ній порушені, вже 
давно розкололи вчених на різні табори.

Вже напередодні від’їзду Омеляна Йо-
сиповича до США в 1997 р. під грифом Ін-
ституту сходознавства було видано україн-
ською мовою перший том його капітальної 
праці „Походження Русі. Стародавні скан-
динавські саги (крім ісландських саг)”. І 
хоча тематика цієї роботи виходила далеко 
за межі сходознавства, є вагомі підстави 
вважати її значним досягненням Інсти-
туту сходознавства ім. А. Кримського на 
ниві історичної науки. А в 2003 р., знову-
таки під грифом Інституту сходознавства                      
ім. А. Кримського, вийшов другий україно-
мовний том „Походження Русі” – „Старо-
давні скадинавські саги і стародавня Скан-
динавія”. На жаль, не встиг Омелян Йоси-

пович завершити дуже важливий третій том 
„Походження Русі”, присвячений аналізу 
джерел арабського походження. Передчас-
на смерть вченого у 2005 р. перервала його 
творчі задуми. Проте його праця стосовно 
відновлення сходознавства в Україні стала 
величезним внеском у розвиток україн-
ської науки. Провідні позиції у розвитку 
орієнталістики в незалежній Україні по-
сідав і посідає саме започаткований ним 
Інститут сходознавства ім. А. Кримського 
НАН України. Вже після смерті фундатора 
Інституту сходознавства, у 2008 р., було ви-
дано його монографію „Коли і ким було на-
писано «Слово о полку Ігоревім»”, на вихід 
якої давно очікували наукові кола України.

З самого початку заснування Інститу-
ту сходознавства Омелян Пріцак приділяв 
значну увагу вивченню історії розгромле-
ного в Україні сходознавства та відновлен-
ню славетних імен українських сходознав-
ців, насамперед його вчителя – академіка 
А.Ю. Кримського, про яких несправедли-
во забули в радянський період, саме після 
сталінських репресій. На думку засновни-
ка інституту, не можна розвивати далі схо-
дознавство в Україні, не давши належної 
оцінки досягненням попередників. З цією 
метою у 1991 р. у структурі Інституту схо-
дознавства навіть було створено окремий 
відділ „Україна і Схід”, що на сьогодні 
має назву „Відділ історіографії, джере-
лознавства та історії науки”. І вже перші 
співробітники цього відділу активно до-
лучилися до вивчення невідомих сторінок 
історії української орієнталістики. При 
цьому варто зауважити, що двоє з них і 
досі успішно працюють у відділі за об-
раною тематикою – це нинішній директор 
Інституту сходознавства ім. А. Кримсько-
го, завідувач цього ж відділу, доктор іс-
торичних наук, професор Л.В. Матвєєва і 
кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник Е.Г. Циганкова. У перші 
ж роки існування Інституту сходознавства 
перед дослідниками історії сходознавства 
в Україні було поставлене важке завдан-
ня – не лише правдиво зобразити історію 
Української Академії наук у 20–30-ті роки 
ХХ ст., а й показати, яке місце у ній посіда-
ли сходознавчі установи та окремі постаті 
видатних сходознавців, зокрема академік 
А.Ю. Кримський. Слід зазначити, що до-
слідження за цим напрямком були досить 
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успішними. Про це можуть свідчити чис-
ленні публікації співробітників відділу 
„Україна і Схід” у 90-ті роки ХХ ст. та у 
перші роки ХХІ ст.

Так, у зазначений період Л.В. Матвєєва 
опублікувала значну кількість статей, при-
свячених історії Академії наук України, 
діяльності А.Ю. Кримського, В.П. Бузес-
кула, Ю.А. Кулаковського та інших видат-
них істориків України, чия діяльність була 
пов’язана з орієнталістикою. Близькою 
тематикою займалась і продовжує займа-
тись також Е.Г. Циганкова. Об’єктом її на-
укових досліджень стала історія не лише 
Академії наук України, а й сходознавчих 
установ України – Гебраїстичної комі-
сії ВУАН, Візантологічної комісії ВУАН, 
ВУНАС, Всеукраїнського науково-до-
слідного інституту сходознавства, Комісії 
Близького Сходу ВУАН, а також життя та 
наукова    діяльність видатних орієнталіс-
тів України – А.Ю. Кримського, А.П. Ко-
валівського, П.Г. Ріттера, В.М. Зуммера, 
Б.І. Зданевича. Проте найбільшу увагу в 
90-ті роки  Л.В. Матвєєва і Е.Г. Циган-
кова приділяли виченню життєвого та 
наукового шляху академіка А.Ю. Крим-
ського. Результатом цієї співпраці став 
вихід у 1997 р. їхньої спільної монографії      
„А.Ю. Кримський – неодмінний секретар 
ВУАН. Вибране листування”, що певним 
чином підсумувала результати їхніх до-
сліджень у вказаному напрямку. Окрім цієї 
монографії, ці дослідники надрукували й 
інші монографічні роботи з історії сходо-
знавства. Так, у 2002 р. побачила світ мо-
нографія Л.В. Матвєєвої „Юліан Кула-
ковський”, відзначена у  2004 р. Премією 
А. Кримського, а в 2008 р. – „В.П. Бузес-
кул – историк своего времени”. Зі свого 
боку, Е.Г. Циганкова у співавторстві з 
Ю.М. Кочубеєм 2006 р. видала моногра-
фію „В.М. Зуммер. Орієнтальне мисте-
цтво в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.”, а у 
2007 р. – монографію „Сходознавчі уста-
нови в Україні (радянський період)”.

Наприкінці 90-х рр., з приходом до 
інституту Ю.М. Кочубея та О.Д. Васи-
люк, пожвавилась діяльність цього відді-
лу, що вже отримав нову назву – відділ 
джерелознавства та історіографії. Вар-
то зазначити, що Ю.М. Кочубей, будучи 
арабістом, значну увагу приділяв історії 
вивчення в Україні саме народів Близько-

го та Середнього Сходу. На його рахунку 
десятки статей за цим напрямком історіо-
графічних досліджень, що побачили світ 
саме після 1997 р. Насамперед треба від-
значити його бібліографічний покажчик 
„Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки 
України з народами Близького і Серед-
нього Сходу. 1917–1992”, що побачив 
світ у 1998 р. Цей довідник користується 
великою популярністю серед сходознав-
ців, оскільки у ньому відображені прак-
тично всі орієнталістичні публікації в 
Україні до 1992 р. І недаремно у 2002 р. 
автор цієї роботи був відзначений   Пре-
мією А. Кримського. З 1998-го по 2008 р. 
Юрій Миколайович став автором публі-
кацій, присвячених видатним постатям 
українського та російського сходознавст-                   
ва – А. Кримському,  О. Пріцаку,  А. Фірко-
вичу, І. Гаспринському, В. Зуммеру (моно-
графія у співавторстві з Е.Г. Циганковою). 
Окрім цього, Юрій Миколайович – автор 
серії статей з історії кримських татар, 
християнської церкви на Близькому Сході 
та ісламу, що побачили світ саме у період з 
1998-го по 2008 р. 

Від самого початку існування Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського у відділі 
джерелознавства та історіографії працює 
як сумісник відомий український історик, 
джерелознавець, вірменіст, доктор істо-
ричних наук, професор Я.Р. Дашкевич, 
який був і залишається не лише давнім 
колегою О.Й. Пріцака, а і його соратником 
та другом. Ярослав Романович став широ-
ковідомим у науковому світі саме завдяки 
дослідженню вірменських джерел, знайде-
них на території України. Його науковий 
доробок величезний і налічує більш ніж 
півтори тисячі публікацій, найбільш зна-
чними з яких залишаються вірменознавчі 
студії. При цьому Я.Р. Дашкевич продо-
вжував активно займатись вірменістикою 
і в період існування Інституту сходознав-
ства ім. А. Кримського НАН України. З 
публікацій на цю тему, що вийшли під 
грифом інституту, слід насамперед відзна-
чити його велику монографію „Вірменія і 
Україна”, що побачила світ у 2001 р. У ній 
зібрані найбільш цікаві дослідження, що 
стосуються перебування вірмен на теренах 
України у минулому. 

У 2003–2008 рр. відділ історіографії, 
джерелознавства та історії науки займався 
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розробкою таких науково-дослідних тем, 
як „Історіографічна спадщина вітчизняно-
го сходознавства і сучасність” (науковий 
керівник – заввідділом Л.В. Матвєєва), 
„Наукова спадщина А. Кримського (неві-
домі твори)” (науковий керівник – заввід-
ділом Л.В. Матвєєва). В межах цієї тема-
тики підготовлено до друку монографічне 
дослідження Л.В. Матвєєвої „В.П. Бузес-
кул – историк своего времени”, присвячене 
життєвому і науковому шляху видатного 
історика, серед наукових інтересів якого 
були і проблеми сходознавства. Вийшло 
також монографічне дослідження Е.Г. Ци-
ганкової „Сходознавчі установи в Україні 
(радянський період)” (К.: Критика, 2007. –                        
292 с.), в якому висвітлено історію спеці-
альних сходознавчих установ, що існували 
в Україні у 20-х – першій половині 30-х рр., 
кожній з яких присвячено окремий нарис. 
Матеріал згрупований за відомчою при-
належністю та хронологією виникнення: 
академічні (кафедра арабо-іранської філо-
логії та тюркології А. Кримського та під-
леглі їй комісії), громадські (ВУНАС із її 
філіями), державні (УНДІС). Багато уваги 
приділено політичним та ідеологічним 
чинникам, які на той час мали безпосеред-
ній вплив на розвиток наукового процесу. 
Дослідження виконано на широкому маси-
ві документальних джерел. У рамках серії 
“Наукова спадщина сходознавців” побачи-
ли світ такі роботи: “Всеобщая история и 
ее представители в России в XIX и в на-
чале XX века (В.П. Бузескул)” за редакці-
єю та із вступною статтею Л.В. Матвєєвої; 
“Епістолярна спадщина А. Кримського”, 
том І загальним обсягом 500 с. (гол. ред. 
Л.В. Матвєєва); “Епістолярна спадщина 
А. Кримського (1890–1941)”, том ІІ (1918–
1941) (гол. ред. Л.В. Матвєєва). В останніх 
виданнях подано листування видатного 
українського вченого-орієнталіста, мо-
вознавця і письменника, громадського ді-
яча Агатангела Юхимовича Кримського 
(1871–1942) з Володимиром Вернадським, 
Дмитром Багалієм, Сергієм Єфремовим, 
Василем Бартольдом, Володимиром Пе-
ретцом, Ігнатієм Крачковським, Наталією 
Полонською-Василенко, Данилом Забо-
лотним, Григорієм Голоскевичем, Володи-
миром Іванцем, Матвієм Яворським, Олек-
сандром Янатою, Костянтином Воблим, 
Костянтином Харламповичем, Вадимом 

Модзалевським, Яном та Анфісою Ряппо 
та ін.; більша частина вміщених у цій епіс-
толярній збірці листів публікується впер-
ше й без будь-яких скорочень, що дозво-
ляє повніше осягнути наукові, літературні, 
громадські зацікавлення Агатангела Крим-
ського. У 2006 р. видано також збірник на-
укових праць „Агатангел Кримський. На-
риси життя і творчості.” Окрім того, в серії 
„Наукова спадщина сходознавців” побачи-
ли світ два томи сходознавчої спадщини 
А. Кримського, а саме: Кримський А.Ю. 
Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. 
Т. I. Арабістика. – К.: Стилос, 2007. – 422 
с.; Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі 
праці в п’яти томах. Т. II. Тюркологія. – К.: 
Стилос, 2007. – 528 с. Це видання малові-
домих праць академіка А. Ю. Кримського, 
з більшістю з яких український читач має 
змогу ознайомитися вперше. При цьому 
значна частина цих праць присвячена се-
редньовічній історії як арабів, так і турків. 

Від самого початку існування Інсти-
туту сходознавства ім. А. Кримського      
О.Й. Пріцак приділяв велику увагу дослі-
дженням Стародавнього Сходу. З огляду 
на це вже у 1991 р. було створено відділ 
Стародавнього Сходу. Передбачалося, що 
у складі відділу будуть працювати єгипто-
логи, ассирологи, іраністи, шумерологи та 
навіть еламітологи. У першій половині 90-
х років у відділі працював єдиний в Укра-
їні єгиптолог О. Кошовий, численні дослі-
дження якого знайшли своє відображення 
в публікаціях на сторінках журналу „Схід-
ний світ”. Проте ця штатна одиниця проіс-
нувала кілька років і була ліквідована вже 
до 1998 р. Причину цього можна вбачати 
у недоукомлектованості відділу, який пев-
ний період змушений був очолювати сам 
Омелян Йосипович. На жаль, до 2000 р. ще 
не були захищені кандидатські дисертації з 
історії Стародавнього Сходу, хоча в інсти-
туті вже були ті аспіранти, хто займався іс-
торією Стародавнього Ірану та Єгипту. Як 
це не парадоксально, дисертації з історії 
Стародавнього Сходу почали захищатися 
вже через кілька років після того, як відділ 
Стародавнього Сходу було ліквідовано.

Першим єгиптологом в Україні, хто за-
хистив кандидатську дисертацію з єгип-
тології, була Олена Олексіївна Романова, 
яка в 1996 році закінчила історичний фа-
культет Київського національного універ-
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ситету ім. Тараса Шевченка, а з 1996-го по 
1999 р. навчалась в аспірантурі Інститу-
ту сходознавства ім. А. Кримського НАН 
України. У 2000 р. аспірантка інституту 
О.О. Романова успішно захистила канди-
датську дисертацію „Жрецтво в соціальній 
структурі Єгипту доби Давнього царства”. 
З 2001 р. вона кандидат історичних наук 
з нової для України галузі сходознавст-
ва – єгиптології. І на сьогодні дослідниця 
продовжує займатись такою проблемою, 
як соціальна та культурна історії доби 
Давнього царства. Нині Олена Олексіїв-
на Романова працює на посаді старшого 
наукового співробітника відділу Класич-
ного Сходу Інституту сходознавства ім. 
А. Кримського НАН України. Вона автор 
багатьох публікацій у наукових виданнях 
України, в тому числі і в журналі „Східний 
світ”, Росії та інших країн. О.О. Романо-
ва вже кілька років представляє Україну в 
Міжнародній асоціації єгиптологів, кілька 
років тому вона проходила стажування в 
Парижі (Франція).

Другим істориком в Україні, хто захистив 
кандидатську дисертацію з єгиптології, є 
М.О. Тарасенко. З 1999-го по 2002 р. він 
був аспірантом Інституту сходознавства. 
У 2004 р. успішно захистив кандидатську 
дисертацію «Давньоєгипетські міфи про 
світобудову (за матеріалами 17-ї глави 
Книги Мертвих)». На сьогодні він відомий 
як фахівець з історії релігії Стародавнього 
Єгипту не лише в Україні, а й у Росії, 
Німеччині, Єгипті. З 2008 р. М.О. Тарасенко 
працює на посаді старшого наукового 
співробітника Інституту сходознавства  ім. 
А. Кримського НАН України. У 1997 р. 
він був нагороджений дипломом Президії 
НАН України за наукову працю «Миф 
об Осирисе». У 2002 р. М.О. Тарасенко 
отримав диплом Президії НАН України 
за наукову працю «Давньоєгипетська 
сакральна космографія». З 2007 р. він 
член Міжнародної асоціації єгиптологів 
(International Association of Egyptologists). 
Вчений – учасник багатьох міжнародних 
археологічних експедицій, у тому числі 
у 2002 р. – Російської археологічної 
експедиції в Гізі (Арабська Республіка 
Єгипет) (Russian Archaeological Mission 
in Giza) під керівництвом д.і.н. Е.Ю. Кор-
мишевої (Інститут сходознавства РАН, м. 
Москва), де вперше представляв Україну. 

Під час роботи в експедиції відбулось його 
стажування у Французькому інституті 
східної археології в Каїрі (Institut Français 
d’Archеologie Orientale / IFAO, Le Caire). 
Він також учасник багатьох міжнародних 
наукових конференцій та симпозімумів 
в Україні, Росії та Німеччині, зокрема у 
2005 р. – Другого міжнародного наукового 
симпозіуму «Das Altägyptischen Totenbuch: 
Neueste Forschungen und zukunftisweisende 
Perspektiven zu Inhalten, ÜberlieВung und 
ErschlieВung eines funerären Textcorpus» 
(Bonn Totenbuchprojekt, Еgyptologisches 
Seminar der Universitеt Bonn; м. Бонн, ФРН). 
М.О. Тарасенко представляє Україну у 
міжнародному проекті «Книга Мертвих» 
(Bonn Totenbuchprojekt; м. Бонн, ФРН), а в 
липні − вересні 2007 р. першим з українсь-
ких єгиптологів проходив стажування у 
ФРН за програмою «Стипендії для молодих 
науковців» Німецької служби академічних 
обмінів (DAAD) – проект «Студії з віньєток 
17-ї глави Книги Мертвих» («Studies 
on the Vignettes of the 17th Chapter of the 
Book of the Dead»). М.О. Тарасенко – автор 
надрукованих в Україні, Німеччині та Росії 
45 наукових праць.

З 2003 року в Інституті сходознавства    
ім. А. Кримського НАНУ ведуться дослі-
дження з історії елліністичного Єгипту. У 
цьому напрямку працює випускник аспіран-
тури Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка А.Л. Зелінський 
(нині к.і.н., в.о. старшого наукового співро-
бітника відділу Класичного Сходу). У 2004 
році в стінах інституту ним була захищена 
кандидатська дисертація на тему “Транс-
формація громадян еллінської ойкумени 
у птолемеївських підданих”. Протягом 
2003–2008 років вченим було опублікова-
но у провідних вітчизняних періодичних 
виданнях низку досліджень, присвячених 
багатьом аспектам означеного періоду 
єгипетської історії. Окрім досліджень, у 
яких розглядається суто єгипетська про-
блематика,  А.Л. Зелінському також нале-
жать роботи, що охоплюють коло питань, 
пов’язаних з історією інших регіонів ел-
ліністичного світу. Дослідник підтримує 
зв’язки з колегами зі США, Росії, Великої 
Британії, Німеччини.

Окрім єгиптологів, в Інституті сходо-
знавства на ниві історії Стародавнього 
Сходу працює єдиний в Україні пред-
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ставник нової сходознавчої дисциплі-
ни – еламітології, що лише формується,                                            
В.А. Храновський. Дослідник підійшов 
до вивчення історії стародавнього Еламу 
в дусі найкращих традицій класичного 
європейського сходознавства, в чому від-
чувається значний вплив санкт-петер-
бурзької школи. Він не лише досконало 
володіє перською мовою, а й може пра-
цювати з клинописними текстами, вико-
наними еламською, давньоперською, шу-
мерською та аккадською мовами. Окрім 
того, він може працювати з текстами на 
арабській мові, гінді, середньоперській 
тощо. Отже, вчений має не лише прекрас-
ну історичну, а й філологічну підготовку. 
До того ж до своєї роботи він залучає ар-
хеологічні та етнографічні матеріали. Все 
це стало йому у нагоді при роботі над кан-
дидатською дисертацією „Етнічна історія 
стародавнього Еламу (V – середина І тис. 
до н.е.)”, що, мабуть,  стала першою дис-
ертаційною роботою на пострадянському 
просторі з еламознавства як нової сходо-
знавчої дисципліни. Дисертацію було 
успішно захищено в 2007 році. Отже, за-
вдяки зусиллям співробітника інституту в 
незалежній Україні відбулося становлення 
еламознавства. Слід також зазначити, що 
до цього його привело вивчення незавер-
шеної роботи академіка А.Ю. Кримського 
„Елам...”. Проте його дослідження явля-
ють собою цілком самостійні завершені 
сходознавчі студії. В.А. Храновський – ав-
тор кількох десятків публікацій у наукових 
виданнях Ірану й України, в тому числі у 
журналі „Східний світ”, а також учасник 
значної кількості міжнародних конферен-
цій не лише в Україні, а й в Ірані. Підсу-
мовуючи, варто зауважити, що науковий 
підхід дослідника до вивчення проблеми 
відзначається багатоплановістю та між-
дисциплінарним підходом. 

Від самого початку існування інституту 
велика увага приділялась історії народів 
арабських країн. При цьому акцент робив-
ся на вивченні історії ісламу. Однією з пер-
ших цією тематикою займалась аспірантка, 
а згодом і науковий співробітник інституту 
Т.Б. Приходько. В результаті у 1996 р. вона 
захистила на цю тему кандидатську дисер-
тацію „Розвиток мусульманської традиції 
у коментуванні Корану (X–XV ст.) /на при-
кладі тлумачення есхатологічних сюже-

тів/”. Ісламознавчі інтереси були присутні 
і серед досліджень колишнього аспіранта 
інституту, а нині заступника директора 
інституту з наукової роботи Д.А. Радіві-
лова. У 1998 р. він блискуче захистив кан-
дидатську дисертацію «Ібадитський твір 
XVI–XVIII ст. „Опис походження, [об-
ставин] смерті країн ‘алімів та імамів».                             
Д.А. Радівілов – один із небагатьох істо-
риків ісламу, хто займається дослідженням 
історії ібадитів – секти хараджитів, яка до-
нині збереглася лише в Омані. Тому його 
дослідження завжди викликають інтерес 
серед істориків-арабістів.

Не менш престижним в Інституті сходо-
знавства ім. А. Кримського було і залиша-
ється вивчення історії тюркомовних наро-
дів, адже директор інституту О.Й. Пріцак 
широко відомий у науковому світі насам-
перед як тюрколог. При цьому тюркологіч-
ні студії історичного характеру від почат-
ку були зосереджені одразу у двох відді-
лах – відділу Євразійського степу і відділу 
„Україна і Схід”. Перший відділ очолював 
сам Омелян Йосипович, а другий – його 
гарвардський учень В.П. Остапчук, який 
працював в Інституті сходознавства з 
1993-го по 1999 р. Об’єкт його наукових 
інтересів – історія Османської імперії. Не 
менш престижним в Інституті була і за-
лишається історія кримських татар. Цією 
проблемою вже більше десяти років займа-
лась і продовжує займатись колишня аспі-
рантка, а нині вчений секретар інституту 
О.С. Мавріна, яка зосередила свою увагу 
на ранній історії Кримського ханства. На 
цю тему у 2005 р. вона успішно захистила 
кандидатську дисертацію „Виникнення та 
становлення Кримського ханату (XV ст.)”. 
Проте, як це не парадоксально, історією тюр-
комовних народів в інституті в основному 
продовжує займатись лише О.С. Мавріна. 

Однак з історії середньовічних наро-
дів Євразійського степу нетюркського 
походження в інституті є вже два док-
тори історичних наук. Це О.Б. Бубенок 
і І.В. Отрощенко. З грудня 1991 р. і по 
сьогодні О.Б. Бубенок працює в Інститу-
ті сходознавства ім. А. Кримського НАН 
України, де пройшов шлях від стажиста-
дослідника до заступника директора ін-
ституту та провідного наукового співро-
бітника. З 1991-го по 1994 р. він навчався 
в заочній аспірантурі Інституту етнології 
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та антропології ім. М.М. Миклухо-Ма-
клая РАН, де в 1995 р. успішно захистив 
кандидатську дисертацію „Яси південно-
руських степів (палеоетнографічне дослі-
дження)” за спеціальністю „етнологія”. У 
2006 р. О.Б. Бубенок захистив докторську 
дисертацію „Алани-аси у складі середньо-
вічних етнополітичних об’єднань Євразій-
ського степу” за спеціальністю „всесвітня 
історія” у Спеціалізованій вченій раді Ін-
ституту сходознавства ім. А. Кримського. 
Сфера його наукових інтересів – кавка-
зознавство, етнічна та політична історія 
народів Євразійського степу. На сьогодні 
О.Б. Бубенок працює на посаді провідного 
наукового співробітника відділу історіогра-
фії та джерелознавства Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України. 
Він – автор більш ніж сотні публікацій у 
наукових виданнях України, Росії, Болгарії, 
Ірану, Швеції, Туреччини, Туркменистану 
та інших країн. Серед них слід особливо 
виділити дві монографії: “Ясы и бродники 
в степях Восточной Европы (VI – начало 
XIII вв.)” (К.: Логос, 1997. – 224 с.); “Ала-
ны-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)” (К.: 
Истина, 2004. – 324 с.). У 2000 р. О.Б. Бу-
бенок був нагороджений Премією А. Крим-
ського НАН України за монографію „Ясы 
и бродники в степях Восточной Европы                 
(VI – начало XIII вв.)”. Він – учасник ба-
гатьох наукових конференцій та конгресів 
міжнародного рівня, зокрема таких, як 
ICANAS-2004 (Москва, Росія); ICANAS-
2007 (Анкара, Туреччина); угорсько-укра-
їнська наукова конференція „Угорщина та 
Київська Русь: історія, політика, культура” 
(Ужгород, 2000); Другий міжнародний ко-
локвіум „Хозари” (Москва, 2002); щорічні 
Читання пам’яті член.-кор. В.Т. Пашуто 
(Москва); „Абусагит Абилхаїр – видатний 
мислитель Сходу” (Ашгабат, 2007) тощо. У 
2002 р. О.Б. Бубенок проходив стажування 
у Центрально-Європейському університе-
ті (Будапешт, Угорщина) та у 2003 р. – в 
Єрусалимському єврейському університе-
ті (Єрусалим, Ізраїль).

Мабуть, наймолодшою серед жінок Укра-
їни – докторів історичних наук є І.В. Отро-
щенко, яка є фахівцем у галузі монголознав-
ства та історії буддизму. Науковий ступінь 
кандидата історичних наук вона отримала 
у 1999 р. і ось зовсім недавно, у 2008 р., 
успішно захистила докторську дисертацію 

„Рух за об’єднання монгольських народів 
у першій половині ХХ ст.”. І.В. Отрощенко 
працює в Інституті сходознавства ім. А. Крим-
ського НАН України з 1998 року. З 2001-го по 
2005 р. працювала на посаді ст. н. с. відді-
лу Сучасного Сходу; а з 2005-го – с. н. с. 
відділу Далекого Сходу. І.В. Отрощенко – 
автор понад 70 друкованих праць, у тому 
числі монографії „Роль буддійської церк-
ви у національно-визвольному русі Мон-
голії (1905–1911)”. – Київ, 2005. – 296 с. 
У 2006 р. вона була нагороджена Премією 
НАН України для молодих вчених за цикл 
праць з історико-краєзнавчих досліджень 
(2006). Іванна Віталіївна – учасник багатьох 
міжнародних конференцій, у тому числі 
XXXVII Міжнародного конгресу сходознав-
ців, що проходив у Москві у 2004 р. Окрім 
того, І.В. Отрощенко у 1996 р. отримала 
грант від Фонду Сороса – Research Support 
Scheme, унаслідок чого вона мала можли-
вість працювати у 1997 р. в архівах Бурятії 
та Монголії. Нині І.В. Отрощенко залиша-
ється єдиним монголістом в Україні.

Слід зазначити, що у 2005 р. в інституті 
було відновлено відділ Далекого Сходу, ко-
трий на сьогодні є досить значним за кількіс-
тю істориків, серед яких – відомі історики-
сходознавці. З-поміж них насамперед варто 
відзначити О.Д. Огнєву – єдиного в Україні 
тибетолога. Олена Дмитрівна захистила 
кандидатську дисертацію з історії Тибету 
ще у радянські часи. Вона учасник бага-
тьох міжнародних конференцій, конгресів, 
семінарів, зокрема у 1997 р. представляла 
Україну на Міжнародному тибетологічному 
семінарі у м. Блумінгтон (США), у 2004 р. – 
на XXXVII Міжнародному конгресі сходо-
знавців (ICANAS), що проходив у Москві. 
О. Огнєва – автор близько ста публікацій у 
наукових виданнях України, Росії, США та 
інших країн. За останні роки вона була ав-
тором та співавтором кількох монографій: 
Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. 
Д. Пять семей Будды (металлическая скуль-
птура северного буддизма IX–XIX вв. из 
собрания ГМИНВ). – М.: Издательство на-
учной и учебной литературы “УРСС”, 2004; 
Огнева Е.Д. Живопись Тибета. – М.: Макси 
Центр, 2005. – 166 с.; Огнєва О.Д. Східні 
стежини Лесі Українки. – Луцьк: Волинська 
книга,  2007. – 234 с. Ім’я Олени Дмитрівни 
Огнєвої відоме у наукових колах далеко за 
межами України.
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Вже від самого початку існування Ін-
ституту сходознавства ім. А. Кримського в 
інституті працював С.О. Нікішенко, який 
сприяв становленню та розвитку китає-
знавчих студій у незалежній Україні. Він 
був випусником історичного факульте-
ту Київського державного університету         
ім. Т.Г. Шевченка. З 1991-го по 1997 р. пра-
цював в Інституті сходознавства, спочатку 
у відділі Сучасного Сходу, а потім у від-
ділі Далекого Сходу. У 1996 р. у спецраді 
інституту захистив кандидатську дисерта-
цію „Сталі концепції зовнішньої політики 
Китаю (взаємовідносини з Японією, Коре-
єю та В’єтнамом”. Сфера наукових інте-
ресів С.О. Нікішенка – це не лише давня, 
середньовічна та сучасна історія Китаю, а 
й історія Кореї, Японії, Південно-Східної 
Азії. Про це свідчать його публікації, яких 
у нього було кілька десятків у наукових ви-
даннях України. У першій половині 90-х 
років С.О. Нікішенко перебував на річно-
му стажуванні в КНР. На жаль, 30 серпня 
2003 р. життя молодого перспективного 
українського китаєзнавця С.О. Нікішенка 
трагічно обірвалося.

Становлення досліджень з історії Ки-
таю в Інституті сходознавства ім. А. Крим-
ського НАН України було пов’язане також 
із тим, що ще наприкінці 1991 р. заступни-
ком директора Інституту з наукової роботи 
був відомий китаїст В.В. Седнєв. Незважа-
ючи на те що термін його перебування в 
інституті був нетривалим, можна сказати, 
що він заклав підвалини розвитку акаде-
мічного китаєзнавства в Україні.

З 2005 р. відновлений відділ Далекого 
Сходу очолює історик-китаїст В.О. Кіктен-
ко, який у 1998 році закінчив аспіранту-
ру Інституту сходознавства ім. А. Крим-      
ського НАН України. І вже у 1999 р. він 
захистив кандидатську дисертацію „Ста-
новлення українського китаєзнавства 
(XVIII – 40-і р. XX ст.)”. Сфера наукових 
інтересів В.О. Кіктенка досить широка – 
це історія українського сходознавства, іс-
торія Китаю, релігійно-філософські вчен-
ня Далекого Сходу, теоретичні положення 
методології та філософії Дж. Нідема. Все 
це знайшло відображення у численних пу-
блікаціях В.О. Кіктенка у наукових видан-
нях України, Росії, Тайваню та інших дер-
жав, а також у монографії “Нарис з історії 
українського китаєзнавства. XVIII – перша 

половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, 
документи” (Київ, 2002. – 194 с.). У 1999 р. 
В.О. Кіктенко став лауреатом стипендії для 
молодих вчених Президії НАН України. 
Він учасник багатьох міжнародних конфе-
ренцій. У 2006–2007 рр. працював на по-
саді асистента професора Інституту Росії 
Національного політичного університету в 
Чженчжи дасюе (Тайвань). 

Якщо згадувати тих, хто займався ви-
вченням історії Китаю в Інституті сходо-
знавства ім. А. Кримського, то не можна 
залишити поза увагою аспіранта, а потім 
наукового співробітника інституту В.І. Га-
мяніна, який у 2000 р. успішно захистив 
кандидатську дисертацію „Трансформа-
ційні процеси в історії Китаю новітньо-
го часу (1911–1949)”. Слід зазначити, що    
В.І. Гамянін – багатоплановий вчений-ки-
таїст, який має прекрасну філологічну під-
готовку та багато років прожив у КНР. 

Якщо успіхи на ниві вивчення історії Ки-
таю в Інституті сходознавства ім. А. Крим-
ського досить вагомі, то цього, на жаль, не 
можна сказати про вивчення історії Японії. 
З цього приводу можна лише зазначити, 
що як сумісник в інституті багато років 
працює доктор історичних наук, професор 
В.А. Рубель, основним місцем роботи яко-
го є Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка. Сфера його наукових 
інтересів досить широка: історія та куль-
тура Японії, історія цивілізацій Класично-
го Сходу тощо. Слід зазначити, що він спе-
ціалізується на вивченні середньовічної 
історії Японії. У 1993 р. В.А. Рубель захис-
тив кандидатську дисертацію “Політико-
історичні концепції середньовічної Японії  
XIII – першої половини XIV ст.”, а в 1999 р. 
–  докторську дисертацію “Походження вій-
ськово-самурайської державності у тради-
ційній Японії (сер. I тис. до н.е. – кін. XIV 
ст. н.е.)”. Він – лауреат Премії ім. Тараса 
Шевченка Київського національного уні-
верситету за 1996 р. (відзначений за курс 
лекцій з історії середньовічного Сходу). 
У 1994 р. відзначений пам’ятною медал-
лю до 160-річчя Київського університету.   
В.А. Рубель – автор понад 60 наукових і на-
вчально-методичних публікацій, серед яких 
варто виділити монографію “Японська ци-
вілізація: традиційне суспільство і держав-
ність” (Київ: Аквілон-Прес, 1997. – 256 с.).

Ведучи розмову про історичні до-
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слідження в Інституті сходознавства 
ім. А. Кримського, не можна залишити 
поза увагою студії співробітників відді-
лу Сучасного Сходу О.В. Богомолова, 
І.М. Семиволоса та С.І. Данилова, присвя-
чені сучасній історії народів Сходу. Достат-
ньо поглянути на назви науково-дослідних 
тем відділу за останні роки, щоб зрозуміти 
прикладний характер їхніх досліджень іс-
торико-політологічного напрямку: „Сус-
пільно-політичні та економічні процеси в 
країнах Сходу та їхній вплив на розвиток 
українського суспільства”; „Ісламський 
фактор в Україні”; „Соціальні і політичні 
процеси в мусульманських громадах Укра-
їни на сучасному етапі”, „Україна між Схо-
дом і Заходом: перспективи міжнаціональ-
ної та міжконфесійної злагоди”, „Іслам-
ський фактор в соціально-політичних про-
цесах України ХХІ сторіччя” тощо. Окрім 
того, І.М. Семиволос є відомим фахівцем з 
історії Ізраїлю та Палестини у ХХ ст., про 
що свідчать його численні публікації на цю 
тему. Співробітники відділу займалися не 
лише розробкою зазначених проблем, а й 
організацією конференцій, “круглих сто-
лів”, семінарів та публікацією періодичних 
видань – „Близькосхідний кур’єр” та „Ново-
сти Центральной Азии и Кавказа”. У меж-
ах розробляємої тематики вони випустили 
також колективні монографії та збірники 
статей: Каспійсько-Чорноморський регіон: 
умови та перспективи розвитку. Матеріа-
ли міжнародної конференції. –  Київ, 1998. 
– 284 с.; Іслам і українське суспільство: со-
ціальні та політичні аспекти. – Київ, 2004. 
– 200 с.; Ісламська ідентичність в Україні. 
– Київ, 2005. – 130 с.

 Ще під час заснування Інституту схо-
дознавства ім. А. Кримського О.Й. Пріцак 
вважав, що майбутнє інституту і взагалі 
сходознавчої науки в Україні – це підго-
товка молодих кваліфікованих кадрів. З 
цією метою в Інституті сходознавства вже 
у 1993 р. було відкрито аспірантуру, де із 
двох спеціальностей одна була історична: 
07.00.02 – всесвітня історія. При цьому пе-
редбачалось навчання як за денною, так і 
заочною формами навчання. Першою аспі-
ранткою за цією спеціальністю в Інституті 
сходознавства була випускниця Санкт-Пе-
тербурзького університету Т.Б. Приходько, 
науковим керівником якої був сам академік 
О.Й. Пріцак. З кожним роком кількість ас-

пірантів інституту за історичною спеціаль-
ністю збільшувалась, і на сьогодні ми вже 
маємо кілька десятків випускників аспі-
рантури. Проте не всі вони захистили кан-
дидатські дисертації, незважаючи на те що 
у 1996 р. в Інституті сходознавства НАНУ 
почала діяти своя спецрада, де другою 
спеціальністю була саме всесвітня історія. 
Однак найбільш старанні аспіранти інсти-
туту захистили свої дисертації у спецраді 
Інституту сходознавства. 

Слід сказати, що з 1996 р. і по сьогодення 
в Інституті сходознавства ім. А. Кримського 
успішно діє Спеціалізована вчена рада по 
захисту докторських (кандидатських) дис-
ертацій за спеціальністю 07.00.02 – всес-
вітня історія. У спецраді захищались як 
аспіранти інституту, так і співробітники ін-
ших науково-дослідних установ та універ-
ситетів. Захисти відбувались у досить ши-
рокому спектрі напрямів орієнталістичних 
студій: історія Стародавнього Сходу, історія 
народів арабських країн, історія Криму та 
Кавказу, історія Середнього Сходу та Індії, 
історія Євразійського степу, історія Китаю, 
історія Японії, історія Індонезії тощо. 

В Інституті сходознавства ім. А. Крим-
ського були захищені перші кандидатські 
дисертації з єгиптології. Так, у 2000 р. ас-
пірантка інституту О.О. Романова захис-
тила кандидатську дисертацію „Жрецтво в 
соціальній структурі Єгипту доби Давньо-
го царства”, в якій було розглянуто осо-
бливості виникнення, організації та фун-
ціонування в суспільній структурі різних 
видів єгипетських жерців. У роботі було 
доведено, що більшість жерців у Давньо-
му царстві були пов’язані з культом царя, 
який посідав чильне місце в релігійній 
системі. На основі аналізу чиновницьких 
титулатур та інших видів джерел у дисер-
тації досліджуються категорії жерців – се-
мів, херігебів, гему-нечер, уабів та гему-ка. 
Дослідниця робить висновок, що жрецтво 
Єгипту доби Давнього царства ще не сфор-
мувалося як єдиний суспільний прошарок, 
бо кожна з цих категорій мала свою істо-
рію походження та посідала певну нішу в 
адміністративній структурі та соціумі. 

У 2004 р. співробітниками інституту 
було захищено також дві кандидатські ди-
сертації з єгиптології, присвячені більш 
пізнім періодам історії Стародавнього 
Єгипту – Нового царства та Птолемеїв-
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ського періоду. Так, робота М.О. Тарасен-
ка „Давньоєгипетські міфи про світобудо-
ву (за матеріалами 17-ї глави Книги Мерт-
вих)” дозволила реконструювати та інтер-
претувати важливі сюжети глави, пов’яза-
ні з космогонією та міфологічною історією 
становлення світу, що набули поширення 
в добу Нового царства. Проведене дослі-
дження дозволило виділити у 17-й главі 
сюжети міфів про створення та гріхопадін-
ня як завершальну фазу космогонії, а також 
встановити космографічне відображення 
темпоральних категорій. Більш пізньому 
Птолемеївському періоду присвячено кан-
дидатську дисертацію А.Л. Зелінського 
„Трансформація громадян еллінської ойку-
мени у птолемеївських підданих”, де роз-
глянуто та проаналізовано вплив еллінізо-
ваних прибульців на загальний історичний 
розвиток держави Птолемеїв. У дисертації 
відзначено процес нівеляції еллінізованих 
іммігрантів до рівня підданих єгипетського 
зразка і подолання перешкод, що виникали 
на шляху до цієї нівеляції. Цей процес, за 
висновками дисертанта, мав місце за часів 
трьох перших Птолемеїв. Безпосередніми 
наслідками цього явища, як зазначено у 
висновках до дисертації, були відсутність 
у країні так званої колоніальної ситуації і 
зовнішньополітична пасивність, що стала 
однією з головних причин занепаду дер-
жави Птолемеїв. 

Із захищених у спецраді інституту ди-
сертацій з історії Стародавнього Сходу 
слід виділити кандидатську дисертацію 
співробітника відділу Класичного Сходу 
В.А. Храновського „Етнічна історія ста-
родавнього Еламу (V – середина І тис.            
до н.е.)”, бо вона є однією з небагатьох вза-
галі у науковому світі, що стосується про-
блем еламознавства, становлення якого як 
окремої сходознавчої дисципліни лише 
відбувається. У роботі здійснено спробу 
розкрити процес етноконсолідації еламі-
тів, стародавнього народу, який жив у до-
арійську епоху на південному заході Ірану, 
поруч із шумерами і аккадцями. На основі 
порівняльного аналізу даних кількох гума-
нітарних дисциплін дисертант простежив 
етнічні процеси, що відбувалися усередині 
еламського етносу протягом кількох тися-
чоліть, дійшовши висновку, згідно з яким 
саме природний фактор сприяв тому, що 
еламіти тривалий час зберігали етнічну та 

культурну самобутність і створили одну з 
найдавніших цивілізацій світу. 

Із недавно захищених дисертацій з іс-
торії Стародавнього Ірану варто виділити 
дисертацію І.А. Співака „Олександр Маке-
донський і зороастризм”, присвячену осо-
бливостям релігійної політики Олексан-
дра на території Ірану. Дисертант своєю 
роботою розвінчує міф зороастрійських 
жерців сасанідської епохи про нетерпиме 
ставлення македонського монарха до зоро-
астризму. Він довів, що це твердження не 
відповідає дійсності та набуло поширення 
у добу раннього Середньовіччя з метою 
легітимації перебування Сасанідів на іран-
ському престолі.

Пріоритетними для спецради Інститу-
ту сходознавства ім. А. Кримського були 
захисти кандидатських і однієї докторсь-
кої дисертацій з історії народів Криму, а 
саме візантології, історії кримських татар, 
кримчаків та караїмів. Однією з перших 
кандидатських дисертацій, захищених 
у спецраді у 2000 р. з візантології, була 
робота І.А. Завадської „Християнство в 
ранньовізантійському Херсонесі (за куль-
товими пам’ятками”, присвячена дослі-
дженню процесу християнізації населення 
Херсонеса в пізньоантичний і ранньосе-
редньовічний періоди. Дослідження мало 
міждисциплінарний характер, бо було за-
лучено не лише дані письмових джерел, а 
й пам’ятки архітектури. Унаслідок прове-
деного дослідження вдалося довести, що 
у другій половині VI – на початку VII ст. 
християни становили більшість міського 
населення. 

Наступну дисертацію з візантології 
було захищено у спецраді інституту вже у 
2004 р. Йдеться про кандидатську роботу 
В.Є. Науменка „Таврика у контексті візан-
тійсько-хозарських відносин: політико-ад-
міністративний аспект”, у якій реконстру-
юються політико-адміністративні процеси, 
що мали місце на території Криму в період 
найбільш активних контактів Візантій-
ської імперії і Хозарського каганату на 
півострові (близько 695–899 рр.). У робо-
ті, на основі аналізу походження та змісту 
адміністративних інститутів і титулатури, 
якою в джерелах позначені візантійські, 
хозарські та місцеві правителі, було дано 
характеристику особливостей політико-
адміністративного статусу областей Крим-
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ського півострова, що опинилися в зоні ві-
зантійсько-хозарських контактів.

Важливою подією у спецраді були за-
хисти дисертацій з історії кримських та-
тар. Вже у 2000 р. представник кримської 
університетської науки В.Ю. Ганкевич 
успішно захистив докторську дисертацію 
„Джадидистська реформа просвіти крим-
ських татар (рубіж ХІХ–ХХ ст.)”. У роботі 
розглянуто питання виникнення та роз-
витку джадидистської реформи просвіти 
кримських татар, а також реконструйовано 
структуру, створену прибічниками нової 
методики у національній освіті. Проана-
лізовано основні положення джадидизму, 
напрямки його введення у суспільства 
тюркських народів, а також висвітле-
но основні етапи створення та розвитку 
кримськотатарського друку. Крім того, у 
дисертації було досліджено основні типи 
поліграфічної продукції джадидистів та 
її вплив на просвітницький процес кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.

Ця ж тематика з історії кримських татар 
була продовжена у 2003 р. у кандидатській 
дисертації Л.Й. Корольової „Суспільно-
політична і просвітянська діяльність Іс-
маїла Муфтій-заде (1841–1917 рр.)”, де 
з’ясовано роль І. Муфтій-заде у справі бо-
ротьби кримськотатарської інтелігенції за 
відродження та оновлення народної освіти 
мусульман. У дисертації висвітлено також 
основи політичної платформи цього діяча 
суспільно-політичного руху кримських та-
тар у Державній Думі Російської імперії ІІІ 
скликання, що, на думку дисертанта, мала 
праволіберальну позицію.

З-поміж кандидатських дисертацій, 
присвячених пізньосередньовічній історії 
кримських татар, варто виділити кандидат-
ську дисертацію О.С. Мавріної „Виник-
нення та становлення Кримського ханату 
(XV ст.)”, що була захищена у 2005 р. У 
роботі визначено й охарактеризовано ета-
пи кримськотатарського державотворення, 
розроблено періодизацію раннього етапу 
історії ханату та уточнено дати правління 
кримських ханів і хронологію подій про-
тягом XV ст. на території Золотої Орди та в 
Криму, що супроводжували процес виник-
нення і становлення ханату.

У спецраді інституту в 1999 р. було за-
хищено першу і досі єдину дисертацію 
з етнічної історії кримчаків – невеликої 

етноконфесійної групи Криму, – що спо-
відували іудаїзм, але були при цьому 
тюркофонами. Йдеться про дисертаційну 
кандидатську роботу І.В. Ачкіназі „Крим-
чаки (проблема формування спільності та 
етнічна історія до 1913 р.)”, що є першим 
комплексним дослідженням, де розглянуто 
історію формування іудейських общин на 
території Криму з часів пізньої античності 
до сьогодення. На підставі цього було зро-
блено висновок про генетичну і культурну 
спадкоємність кримчаків від попередніх 
іудейських груп Криму.

Не менший інтерес становить також 
захищена у спецраді у 2005 р. кандидат-
ська дисертація Д.А. Прохорова „І.І. Ка-            
зас – просвітитель караїмів та кримських 
татар”, присвячена життю та діяльності 
відомого громадського діяча Криму. У ди-
сертації охарактеризована багатогранна ді-
яльність відомого просвітителя: створення 
ним навчальних закладів нового типу; роз-
робка навчально-методичної літератури з 
використанням останніх наукових досяг-
нень; публікація ним різноманітних ста-
тей; архівна і музейна робота; пропаганда 
історичних знань серед населення Криму. 
Таким чином, дисертація доводить ваго-
мий внесок І.І. Казаса у розвиток просвіт-
ництва та культури кримських татар і ка-
раїмів у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. 

За період існування спецради було 
захищено значну кількість дисертацій 
з однієї найбільш пріоритетних галу-
зей сходознавства – з арабістики. Так, 
першу арабістичну дисертацію було за-
хищено у 1996 р. першою аспіранткою 
інституту Т.Б. Приходько – „Розвиток 
мусульманської традиції у коментуван-
ні Корану (X–XV ст.) /на прикладі тлу-
мачення есхатологічних сюжетів/”. Уна-
слідок проведеного дослідження вда-
лося прийти до висновку, що головну 
увагу в коментарях Корану було приді-
лено поясненню деталей, а не основних 
концепцій ісламу. Тому для тлумачення 
Корану характерні як об’єктивні, так і 
суб’єктивні риси. 

В цьому ж 1996 р. було захищено кан-
дидатську дисертацію аспіранта інститу-
ту, представника палестинської громади в 
Україні Мухамадда Асада Авайві „Сирія, 
Палестина та Візантійська імперія напере-
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додні та під час арабських завоювань”. У 
дисертації доводилося, що в VI – на почат-
ку VII ст. історія Сирії та Палестини була 
пов’язана з розвитком Візантійської імпе-
рії, сасанідського Ірану та раннього Араб-
ського халіфату. Перебуваючи у складі Ві-
зантійської імперії, населення цих країн, 
представлене християнами-монофізитами, 
серед яких були араби та арамеї, а також 
самаритянами та євреями, зазнавало з боку 
візантійської верхівки як релігійного, так 
і економічного гніту. Саме невдоволення 
палестинського та сирійського населення 
діями офіційного Константинополя стало 
причиною того, що після 632 р. араби-му-
сульмани відносно швидко завоювали ці 
колишні візантійські провінції, бо місцеве 
населення їх підтримало. 

Важливою подією в розвитку укра-
їнської арабістики став захист у 1998 р. 
кандидатської дисертації співробітника 
інституту Д.А. Рідівілова „Ібадитський 
твір XVI–XVIII ст. „Опис походження, 
[обставин] смерті країн ‘алімів та імамів”. 
Це дослідження змісту рукопису із зібрань 
Наукової бібліотеки Львівського нац. уні-
веритету ім. І. Франка, що являє собою 
переробку твору XVI ст. ібадитського ‘алі-
ма із Оману Мухаммада б. ‘Абдаллаха ан-
Нізві. За спостереженнями дисертанта, у 
творі містяться досить важливі біографіч-
ні свідчення про ібадитських авторитетів 
VIII–XVI ст., що свідчить про спадкоєм-
ність ібадитських общин Басри та Оману. 
Особливу увагу дисертант приділив ін-
формації про спадкоємність „справжнього 
знання” серед ранніх ібадитських автори-
тетів Басри, а також тій частині твору, де 
подано безперервність лінії спадкоємності 
оманських знавців ібадитської традиції аж 
до ХІІ ст.

До цього ж жанру ісламознавчих студій 
слід віднести кандидатську дисертацію ас-
пірантки інституту Ю.В. Гамоцької «Кон-
цепція релігійної влади в шиїзмі (за твором 
Абу Джа‘фара ал-Куліні „Компендіум по 
богословській науці”, Х ст.)». У дисерта-
ції основну увагу приділено розділу твору 
ал-Куніні „Книга богословських доказів”, 
де акцентується увага на шиїтській тео-
рії імамату. З огляду на те що більш ран-
ні зразки шиїтської релігійної літератури 
до нас не дійшли, зміст дослідженого зі-
брання ахбарів становить велику цінність. 

Таким чином, інформація, що міститься у 
творі, дозволяє зафіксувати початок про-
цесу трансформації шиїзму як політично-
го об’єднання в релігійно-догматичну об-
щину.

З медієвістичних арабістичних дисерта-
цій, захищених останнім часом у спецраді 
інституту, варто виділити кандидатську 
роботу З.А. Саїдова „Арабські біографіч-
ні словники як джерела з історії ісламу та 
арабо-мусульманської культури на Східно-
му Кавказі у VII–XIII ст.” (2007 р.). У ди-
сертації зосереджено увагу на інформації 
арабомовних біографічних словників про 
осіб, життя та діяльність яких були пов’я-
зані зі Східним Кавказом VII–XIII ст. А це 
дозволило встановити, що тут, як і в інших 
частинах халіфату, в цей період склався 
стан мусульман – вчених мужів. За кіль-
кістю персонажів у цих словниках панує 
столиця Аррану – Барда‘а. Досліджений 
біографічний матеріал дозволив висвіт-
лити одну з невивчених сторін духовного 
життя регіону ІХ–Х ст., а саме тему при-
сутності тут прихильників му‘тазилітської 
богословської школи.

Окрім дисертацій з медієвістики, у 
спецраді були захищені також дисерта-
ції з історії арабських країн ХХ ст. Так, у 
2005 р. у спецраді було захищено канди-
датську дисертацію І.В. Зубаренко „Аме-
рикансько-єгипетські відносини в контек-
сті близькосхідної політики США (1952–
1991 рр.)”, присвячену еволюції ситуації 
навколо  взаємин двох держав. У ній було 
зроблено висновок, що з початку 70-х ро-
ків єгипетські лідери вважали США голо-
вним західним партнером при реалізації 
своєї регіональної політики. Окрім того, 
дисертант зробила висновок, згідно з 
яким протягом усього зазначеного періо-
ду США використовували у відносинах з 
Єгиптом як визначальну модель „еконо-
мічна допомога взамін на поступки по-
літичного характеру”. У дисертації також 
висвітлено причини, динаміку, результа-
ти та наслідки американсько-єгипетсько-
го співробітництва з метою розв’язання 
близькосхідної кризи. 

У 2007 р. було захищено кандидатську 
дисертацію І.В. Бравкової „Роль Йорда-
нії у близькосхідному конфлікті (1947–                 
1999 рр.)”, де проаналізовано динаміку 
арабо-ізраїльського конфлікту. У дисер-                         
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тації також розглянуто основні схеми пе-
реговорного процесу в рамках врегулю-
вання близькосхідного протистояння у 
40-ві – 90-ті роки ХХ ст., з’ясовано ступінь 
впливу йорданського фактора на мирний 
процес у регіоні та визначено феномен 
прямих палестино-ізраїльських і йордано-
ізраїльських переговорів, що проводилися 
вперше за час існування самого конфлікту. 
Автор дисертації доводить, що залучення 
Йорданії до мирного процесу було законо-
мірним кроком, який випливав із прихиль-
ності йорданського керівництва до реаліс-
тичного і зваженого підходу щодо проблем 
війни і миру. 

Якщо з арабістики у спецраді Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського було за-
хищену значну кількість дисертацій, то, на 
жаль, практично не захищались дисертації 
з історії близького до України Кавказу. Як 
виняток можна лише згадати першу дис-
ертацію з кавказознавства взагалі в Украї-                 
ні – кандидатську роботу Н.М. Руденко 
„Проблема Нагірного Карабаху в росій-
сько-ірансько-азербайджанських відноси-
нах (кінець XVIII – перша половина XIX 
ст.”, що була захищена у спецраді інституту 
недавно – у 2007 р. Вперше в українській 
історіографії у роботі відтворено історичні 
процеси та визначено комплекс чинників, 
що вплинули на формування та становлен-
ня панування Росії на Південному Кавказі. 
Розкрито також значення Карабаху у про-
цесі розмежування територій між Росій-
ською імперією і Персією та проаналізо-
вано методи і шляхи анексії Карабаського 
ханства Росією. З огляду на це погляди 
автора дисертації на витоки сучасної про-
блеми Карабаху значно відрізняються від 
поглядів дослідників Росії, Азербайджану 
та Вірменії, що, в принципі, і становить на-
укову новизну дослідження.

Не менш актуальними для України, 
окрім кавказознавчих студій та досліджень 
з минулого Криму, є також номадознавчі 
студії, бо минуле України було значною 
мірою пов’язане з історією народів Степу. 
Важливою подією став захист у спецраді 
інституту у 2000 р. кандидатської дисер-
тації О.О. Тортіки „Історична географія та 
населення Великої Болгарії (630– 660 рр. 
н.е.): методика дослідження кочових сус-
пільств Середньовіччя”. Захист такої дис-
ертації – закономірне явище, оскільки у по-

страдянський період українські номадісти 
опинилися у методологічному вакуумі. У 
роботі пропонується нова методика істо-
ричного дослідження кочових суспільств, 
що базується на вивченні їхніх еколого-де-
мографічних характеристик. У дисертації 
встановлено, що кочове господарство та 
існуюче на його засадах суспільство зазнає 
впливу низки взаємопов’язаних соціаль-
них, господарських та екологічних зако-
номірностей, від яких залежить добробут, 
кількість населення, воєнна активність ко-
чівників. Цей висновок був використаний 
як науковий метод для визначення кордо-
нів і кількості населення Великої Болгарії 
Кубрата, отримані результати було тео-
ретично обґрунтовано і підтверджено на 
основі використання історичних аналогій 
та інших наукових методологій. 

З-поміж дисертацій про кочівників, за-
хищених у спецраді інституту, слід осо-
бливо відзначити кандидатську та док-
торську дисертації І.В. Отрощенко, при-
свячені історії монголів першої половини 
ХХ ст. Ще в 1999 р. у спецраді інституту 
вона успішно захистила кандидатську ро-
боту „Вплив буддійської церкви на вну-
трішню та зовнішню політику Монголії. 
1911–1914 рр.”, у якій здійснила аналіз 
соціальних функцій монгольської церкви 
та охарактеризувала взаємини духовної 
і світської еліт. У роботі показано також 
визначну роль духовенства у процесі від-
новлення держави та висувається припу-
щення, що для монгольського суспільства 
початку ХХ ст. варіант релігійного лідера 
в ролі верховного правителя був найбільш 
прийнятним. У дисертації доводиться, що 
після революції 1921 р. монгольська буд-
дійська церква фактично перетворилася на 
політичну опозицію в монгольському сус-
пільстві. Слід зазначити, що І.В. Отрощен-
ко і надалі продовжувала досліджувати іс-
торичний розвиток монголів, що привело 
до захисту у спецраді інституту у 2008 р. її 
докторської дисертації „Рух за об’єднання 
монгольських народів у першій полови-
ні ХХ ст.”, де подається всебічний аналіз 
об’єднавчого руху монгольських за похо-
дженням етнічних груп за об’єднання в 
єдину державу, а також визначається став-
лення до цього процесу населення різних 
монгольських земель та характеризуються 
шляхи реалізації цієї політики і її резуль-
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тати. Робота ґрунтується на широкому колі 
маловідомих архівних джерел і тому від-
значається не лише новизною, а й нестан-
дарністю у висвітленні історичних про-
цесів. Зокрема, було зроблено висновок, 
що Зовнішня Монголія (МНР) намагалася 
приєднати до себе ті землі з монгольським 
і тувинським населенням, що до 1911 р. 
перебували у складі Китаю. В роботі до-
ведено, що таку об’єднавчу політику мон-
голомовні етнічні групи і тувинці нама-
галися здійснити політичним, воєнним, 
дипломатичним шляхами, а також шляхом 
створення спільного культурного простору 
і методами еміграції населення.

Продовжуючи монгольську тематику, 
хочеться також відзначити кандидатську 
дисертацію Р.В. Бабенка „Взаємовідноси-
ни Золотої Орди і Південно-Західної Русі 
в ХІІІ ст.”, що була захищена у спецраді 
інституту у 2004 р. Слід зазначити, що цей 
період золотоординської і руської історії у 
пострадянський час залишався малодослі-
дженим. У роботі визначається, зокрема, 
як золотоординська гегемонія вплинула 
на економіку та адміністративно-терито-
ріальний устрій Південно-Західної Русі. 
Відповідно до цього у дисертації з’ясо-
вано особливості політичних відносин та 
встановлено позитивні і негативні впливи 
цих відносин на історію держав Східної 
Європи. 

У 2006 р. у спецраді Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського було захищено 
дисертацію О.Б. Бубенка на здобуття на-
укового ступеня доктора історичних наук 
зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня істо-
рія – „Алани-аси у складі середньовічних 
етнополітичних об’єднань Євразійського 
степу”. Цю роботу присвячено пізньому 
іраномовному населенню Євразійського 
степу – аланам-асам (ясам), які із VI по 
XV ст. входили до складу державних утво-
рень номадів алтайського походження. В 
дисертації не лише досліджується харак-
тер взаємовідносин кочівників-завойов-
ників і підкорених ними аланів-асів, а й 
здійснюється спроба пов’язати політичні 
події доби Середньовіччя, що відбувалися 
в Євразійському степу, з особливостями 
етнічного розвитку аланів-асів, та розгля-
даються питання участі аланів-асів в етно-
генезі середньовічних і сучасних народів 
Євразії. За спостереженнями дисертанта, 

на прикладі аланів-асів можна простежи-
ти, що осіле населення степу в соціальній 
структурі державних утворень кочівників 
традиційно посідало більш низький рі-
вень, ніж номади, хоча за певних обставин 
політичного характеру ця закономірність 
могла порушуватись. На підставі цього 
було зроблено висновок, що співіснування 
у степу кочових скотарських і осілих зем-
леробських економічних систем – це зако-
номірність, а перехід від рухомого пасто-
рального господарства до осілого земле-
робського – вимушена необхідність.

У спецраді інституту були захищені та-
кож дисертації з історії Середнього Сходу. 
Серед них варто відзначити докторську ди-
сертацію М.Ф. Слінкіна „Прихід до влади 
і криза лівого режиму Таракі-Аміна в Аф-
ганістані”, що була захищена ще у  2000 р. 
Цю дисертацію присвячено дослідженню 
передумов виникнення афганської кризи 
та діяльності лівого кабульського режиму 
на його початковому етапі, наприкінці 70-
х рр. ХХ ст. У роботі проаналізовано при-
чини, що призвели до провалу реформ лі-
вого уряду в Афганістані, подальшого по-
глиблення афганської кризи та розв’язан-
ня громадянської війни. Автор дисертації 
детально проаналізував події, пов’язані із 
введенням радянських військ до Афганіс-
тану, та дав їм відповідну оцінку. 

Не менший інтерес становлять також 
дисертації з історії Індії, що, в принципі, 
відображають становлення індології у не-
залежній Україні. Вже у 2000 р. випускни-
ця аспірантури Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка О. Бор-
діловська успішно захистила у спецраді 
Інституту сходознавства кандидатську 
дисертацію, присвячену дослідженню ран-
ньосередньовічного індійського суспіль-
ства, що побудована на матеріалах аналізу 
твору Бани „Харшичаріта”. З останніх ди-
сертацій з історії Індії слід згадати канди-
датську Ю.В. Ботвінкіна „Ровиток релігій-
но-філософського руху бгакті в Північній 
Індіїї XIV–XVII ст.”, що була захищена у 
2007 р. У роботі аналізуються передумови 
виникнення руху бгакті у Північній Індії 
на фоні історичних подій у період мусуль-
манських завоювань Індії. Автор дисерта-
ції також аналізує становлення бгакті як 
суспільної ідеології та його вплив на різні 
культи і діяльність різноманітних релігій-
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них общин та окремих діячів. Дисертант 
дійшов висновку, що рух бгакті не лише 
відігравав просвітницьку роль у середови-
щі традиційного індійського суспільства, а 
й виступав миротворчим чинником у вре-
гулюванні питань співіснування індусів і 
мусульман. Отже, релігійно-просвітниць-
ка діяльність общин бгакті стала ненасиль-
ницькою і миролюбною реакцією населен-
ня Північної Індії на анархію у країні.

Як уже зазначалось, в Інституті сходо-
знавства ім. А. Кримського завжди вагома 
увага приділялась китаєзнавству. Про це 
може свідчити і значна кількість дисер-
таційних досліджень з історії Китаю, за-
хищених у спецраді інституту. У 1996 р. у 
спецраді було захищено кандидатську ди-
сертацію С.О. Нікішенка „Сталі концепції 
зовнішньої політики Китаю (взаємовідно-
сини з Японією, Кореєю та В’єтнамом)”, у 
якій було доведено, що зовнішня політика 
Китаю щодо сусідніх держав формується 
у відповідності до складених історично 
образів цих країн. У роботі простежено 
основні принципи формування політики 
Китаю щодо Японії, Кореї та В’єтнаму у 
післявоєнні десятиліття аж до 1988 р. 

Слід зауважити, що історичні дисерта-
ційні дослідження з китаєзнавства, які за-
хищались у спецраді інституту, відзначали-
ся новизною та оригінальністю. Так, у 1999 
р. було захищено кандидатську дисертацію 
аспіранта В.О. Кіктенка „Становлення 
українського китаєзнавства (XVIII – 40-і р. 
XX ст.)”, в якій вперше здійснено спробу 
показати витоки формування, основні ета-
пи та характерні риси української синоло-
гії, що почала формуватись в Україні прак-
тично одночасно з російською. У дисерта-
ції розвиток цієї галузі науки досліджено 
у трьох напрямках: формування первісних 
індивідуальних зацікавлень; виникнення 
наукових центрів (інституційний рівень 
досліджень); створення наукової школи як 
результативний момент у процесі створен-
ня українського китаєзнавства. В результа-
ті до наукового обігу були введені не лише 
унікальні архівні документи за темою до-
слідження, а й визначено місце та значен-
ня українських інтелектуальних сил, які 
брали участь у розвитку російського та 
радянського китаєзнавства і тривалий час 
були позбавлені своєї приналежності саме 
до української науки. 

Найбільш оригінальною дисертацій-
ною роботою, що захищалась у спецраді 
інституту з китаєзнавства, є кандидатська 
дисертація аспіранта В.І. Гамяніна „Транс-
формаційні процеси в історії Китаю но-
вітнього часу (1911–1949)”, що була захи-
щена у 2000 р. Саме В.І. Гамянін вперше, 
на основі творчої спадщини Чжу Цзиціна, 
вводить до наукового обігу „санбвень” як 
особливий тип історичного джерела. В ре-
зультаті було визначено особливості фор-
мування нового ідеологічного забезпечен-
ня китайського суспільства і становлення 
вербального засобу впровадження цього 
забезпечення у формі мови байхуа, а та-
кож розкрито історичну долю соціального 
прошарку буржуазної інтелігенції як осно-
вного носія нової ідеології. Окрім того, в 
дисертації на підставі джерелознавчих да-
них показано еволюцію становлення інди-
відуальної історичної свідомості конкрет-
ної персоналії – типового представника 
нової китайської національної еліти Чжу 
Цзиціна.

Інші китаєзнавчі дисертації, що згодом 
захищались у спецраді інституту, вже були 
присвячені історії Китаю другої половини 
ХХ ст. Так, у 2005 р. було захищено кан-
дидатську дисертацію В.Б. Урусова „Укра-
їнсько-китайські відносини (1949–1959)”, 
присвячену питанням політичного, еконо-
мічного, науково-технічного та гуманітар-
ного співробітництва між КНР і УРСР до 
1959 р., коли за ініціативи Москви почався 
процес згортання цього співробітництва. 
У дисертації акцентовано увагу на резуль-
татах цього співробітництва та проана-
лізовано українсько-китайські відносини 
50-х років у зіставленні із станом україн-
сько-китайських відносин 90-х років та 
визначено перспективи їхнього подальшо-
го розвитку.

Інша кандидатська дисертація хроно-
логічно продовжує тему українсько-китай-
ських взаємовідносин. Йдеться про дисер-
таційну роботу І.А. Кіпцар „Українсько-ки-
тайські відносини у період 1992–2002 рр.”, 
захищену у спецраді інституту у 2006 р. У 
роботі розглянуті основні напрями спів-
робітництва між державами у зазначений 
період: міждержавні дипломатичні відно-
сини, міжпарламентське співробітництво, 
торгово-економічна взаємодія, науково-
технічне співробітництво, контакти в га-
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лузі освіти та культури. На підставі цьо-
го було зроблено висновок, згідно з яким 
протягом 1992–2002 рр. переважаючою 
тенденцією в українсько-китайських від-
носинах було їхнє постійне розширення й 
зміцнення, хоча на сучасному етапі рівень 
цих відносин не досяг рівня стратегічного 
партнерства.

Якщо з китаєзнавства у спецраді інсти-
туту було захищено досить вагому кіль-
кість історичних дисертацій, то з історії 
Японії – лише одна. Йдеться про доктор-
ську дисертацію В.А. Рубеля „Походження 
військово-самурайської державності у тра-
диційній Японії (середина І тис. до н.е. – 
XIV ст. н.е.)”. У дисертації доводиться, що 
режим легітимної самурайської диктатури 
сформувався в 1392 р. не як крайній засіб 
збереження кризової держави (що прита-
манно для типової військової диктатури), а 
як закономірний результат п’ятисотлітньо-
го еволюційного суспільно-політичного 
розвитку класичної Японії в умовах перма-
нентного багатовладдя, кланової „правової 
держави” та неефективності місцевого різ-
новиду цивілізаційної системи китайсько-
конфуціанського типу. Окрім того, у спец-
раді навіть було захищено кандидатську 
дисертацію з історії Індонезії – це робота 
О. Галушки-Адайкіна „Локальні конфлік-
ти в Індонезії у другій половині ХХ ст.”.

Таким чином, можна стверджувати, що 
захисти кандидатських та докторських 
дисертацій у спецраді інституту зі спеці-
альності „всесвітня історія” значною мі-
рою посприяли становленню в незалеж-
ній Україні таких напрямків сходознавчих 
студій, як арабістика, візантологія, тюр-
кологія, номадистика, іраністика, індоло-
гія, синологія, монголістика, японістика. 

Проте, на жаль, не було захистів з історії 
Кореї, дуже мало захистів з іраністики та 
японістики, чого не скажеш про арабіс-
тичні та китаєзнавчі дисертації, що можна 
пояснити тим, що вже до здобуття Украї-
ною державної незалежності на її терито-
рії почалося формування власної школи 
арабістичних та китаєзнавчих студій. Є й 
унікальні дисертації, наприклад з еламіто-
логії, що ще остаточно не сформувалась як 
окрема сходознавча дисципліна.

Отже, у нас є підстави для оптимізму, 
бо в академічній сфері у стінах Інститу-
ту ім. А. Кримського з 1991-го по 2008 р. 
відбулося становлення сходознавства як 
окремої галузі гуманітарних досліджень 
у незалежній Україні. І хоча є певні про-
блеми з розвитком досліджень з історії 
Ірану, Кавказу, Кореї, Південно-Східної 
Азії, можна відзначити значну кількість 
досліджень з історії арабських країн, Єв-
разійського степу, Китаю, Стародавньо-
го Єгипту. При цьому слід сказати, що в 
інституті працюють окремі спеціалісти з 
історії Тибету, Монголії та стародавнього 
Еламу, що є унікальним явищем для на-
уки України. До того ж зауважимо, що на-
уковці інституту не забувають досягнення 
своїх попередників у галузі сходознавства 
і займаються виданням невідомих творів 
сходознавців України та вивченням їхньої 
наукової спадщини. Таким чином, недале-
ким є той час, коли в Інституті сходознав-
ства ім. А. Кримського будуть працювати 
фахівці з історії практично усіх регіонів 
Сходу!

1 Східний світ, 1993, №2, с. 7.
2 Східний світ, 1999, №1-2 (Etymon), с. 31.
3 Східний світ, 1993, №2, с. 7.
4 Там само, с. 4.
5 Східний світ, 1993, №2.
6 Східний світ, 1995, №1.
7 Східний світ, 1995, №2.
8 На честь заслуженого діяча науки України Андрія Петровича Ковалевського. 1895–1969.  

Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження. Харків, 
1995. С. 49–50.
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БІЛЬШ ніж за рік до заснування Інсти-
туту сходознавства ім. А. Кримського 

НАН України мені випала щаслива наго-
да зустрітися з його майбутнім засновни-
ком професором Омеляном Пріцаком. Він 
перебував у Києві, і нас познайомив то-
дішній директор Інституту мовознавства           
ім. О.О. Потебні академік Віталій Руса-
нівський. Як виявилося, серед інших пи-
тань, які Омелян Йосипович активно об-
говорював з керівництвом Академії наук, 
якраз була думка про створення нового ін-
ституту, що зосередився би на дослідженні 
сходознавчих проблем. Відкриття такого 
закладу було більш ніж актуальним з ба-
гатьох причин, і його не могли замінити 
паліативні заходи на кшталт сформування 
відділу сходознавства при тому ж Інститу-
ті мовознавства.

Омелян Пріцак, який краще від бага-
тьох інших усвідомлював масштабність 
проблеми, вже під час тієї нашої зустрічі 
в 1990 році чітко сформулював пріоритети 
організації нового інституту. Він жарто-
ма називав їх трьома китами, на які мала 
б спиратися нова установа: фахові кадри, 
власна наукова бібліотека та періодичний 
спеціалізований сходознавчий часопис. 
Щодо першого “кита”, то, природно, од-
разу виникли серйозні труднощі, оскільки 
в Україні сходознавців не готували. До-
водилося збирати їх звідусіль і поступово 
вирощувати власні кадри, про що чимало 
можна було б написати окремо. Так само й 
наукова бібліотека складалася не протягом 
одного чи двох років. Варто лише зазначи-
ти, що початковий її кістяк склали книги 
з колишнього арабо-іранського кабінету 
Академії наук, що в результаті низки струк-
турних реорганізацій зрештою опинилися 
в науковій бібліотеці академічного Інсти-
туту мовознавства. Академік Русанівський 
люб’язно погодився передати їх до ново-
створеного Інституту сходознавства.

Нарешті, третім “китом” мав стати жур-
нал. Омелян Йосипович Пріцак категорич-
но відмовився від ідеї заснування чогось 
на зразок “Проблем сходознавства”. Він із 
самого початку рішуче висловився на ко-

В.С. Рибалкін

ЯК ВІДРОДЖУВАВСЯ “СХІДНИЙ СВІТ”

ристь відродження часопису, який проіс-
нував з 1927-го по 1931 рік, а далі був лік-
відований, як, власне, й усі інші ініціативи 
того часу, які мали відношення до орієн-
талістики. Звісно, мова йшла про журнал 
“Східний світ”.

Якою уявляв тоді професор Пріцак про-
цедуру відновлення часопису? Концепту-
альними він вважав, зокрема, такі моменти:

1. Журнал мав у перших своїх числах 
акцентувати свою генетичну спадковість 
з ліквідованим попередником. Для цього 
Омелян Йосипович запропонував надру-
кувати в ньому повний перелік публікацій, 
що вийшли впродовж існування старого 
“Східного світу”. Ідейні та наукові орієн-
тири такої спадковості також визначалися 
у вступній статті Пріцака – головного ре-
дактора відродженого видання.

2. Великого значення головний редактор 
надавав зовнішньому оформленню часо-
пису. Він вважав, що обкладинка повинна 
максимально асоціюватися з її дизайном 
у 20-х роках. Це вимагало неординарної 
творчої роботи художників-макетувальни-
ків. Було запроновано й перебрано чима-
ло різних варіантів. Усі вони прискіпливо 
обговорювалися в редколегії та на роз-
ширених нарадах адміністрації інституту. 
Зрештою, останнє слово було за Пріцаком, 
який завжди приймав рішення тільки піс-
ля ретельного аналізу можливих альтерна-
тив та з максимальним урахуванням точок 
зору колег.

3. Ще більшого значення директор ін-
ституту й головний редактор відроджува-
ного “Східного світу” надавав змістовній 
стороні часопису, вважаючи її обличчям 
і візитною карткою нового українського 
сходознавства. Передусім Пріцак постій-
но наполягав на тому, щоб усі статті дру-
кувалися виключно українською мовою з 
обов’язковою анотацією наприкінці мовою 
англійською. Публікацій жодною іншою 
мовою він категорично не допускав. Тому 
статті не лише англомовні (як, наприклад, 
арабіста Ярослава Стеткевича зі США), а й 
російськомовні (китаїста Михайла Софро-
нова з Москви) перекладалися  українською 
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мовою. На неодноразові закиди колег про 
те, що таким чином буде значно обмежено 
коло потенційних читачів, Омелян Йоси-
пович відповідав: “Нехай вивчають укра-
їнську мову!” А для того щоб результати 
сходознавчих досліджень українських вче-
них були доступні за кордоном, Пріцак ви-
ношував і пропагував ідею іншого – англо-
мовного журналу. Позаяк цей задум з різ-
них причин так і не вдалося реалізувати, з 
плином часу головний редактор погодився 
на те, щоб у “Східному світі” як виняток 
друкувалися окремі статті англійською та 
російською мовами. Головне, – на чому й 
далі наполягав Пріцак, – щоб їхня питома 
вага в часописі була незначною, а наукова 
якість бездоганною.

Щодо змістовного наповнення жур-
налу, то академік вважав, що воно мало 
б пропорційно відбивати тематику дослі-
джень інституту. Тут варто процитувати 
самого Омеляна Йосиповича: “Переважне 
коло його [інституту] інтересів – традицій-
не сходознавство, цебто філологічно-істо-
ричне вивчення країн Сходу, що створили 
свою високу культуру. Та це не значить, 
що ми будемо обходити сучасні проблеми. 
Якщо ж точніше, то я хотів би, щоб між 
традиційним сходознавством і сучасніс-
тю існувало співвідношення як 9:1. Чому 
так? А тому, що підготувати спеціалістів 
класичних напрямків – значить створити 
базу для вивчення сучасних проблем – чи 
то політичних, чи то економічних <...> ми 
ще майже не торкаємося проблем Півден-
но-Східної Азії та Африки. Думаю, що до 
першого регіону найближчим часом спра-
ва у нас не дійде, а Африка – крім північної 
частини – є поза межами сходознавства” 
[Східний світ, №1, 1993, с. 7].

З нового тисячоліття питома вага кла-
сичної (традиційної) тематики в журналі 
почала поступово зменшуватися. Поясни-
ти це можна принаймні трьома основними 
причинами: 1) сам О. Пріцак повернувся до 
США і вже не міг активно контролювати 
процес підготовки редакційного портфе-
ля; 2) поступово згасла активність інших 
періодичних видань інституту (наприклад, 
“Близькосхідного кур’єра”), які спеціалі-
зувалися на сучасній суспільно-політичній 
тематиці; 3) дещо змінилася й наукова тема-
тика інституту, в якій зросла кількість акту-
альних і прикладних досліджень.

4. За настановою першого головного ре-
дактора журналу “Східний світ” і досі про-
довжує передруковувати ті статті зі свого 
оригінального попередника, які й сьогодні 
не втратили своєї актуальності. З другого 
боку, не зовсім прижилася традиція роз-
вивати часопис у науково-популярному 
напрямку, передусім за рахунок публікації 
художніх перекладів кращих зразків прози 
і поезії народів Сходу. Очевидно, цю нішу, 
як і раніше, заповнюють інші видання, 
як-от журнал “Всесвіт”. Та й редакційний 
портфель журналу став товстішим за раху-
нок наукових матеріалів молодого поколін-
ня українських сходознавців, що виросло і 
сформувалося вже за роки незалежності.

5. Виняткову увагу головний редактор 
приділяв якості публікацій. Він особис-
то прискіпливо й багаторазово вичитував 
тексти статей. Чимало статей О. Пріцак 
відкидав, вважаючи їхній рівень недостат-
нім чи не фаховим. Ті ж, що після ретель-
ного перегляду відбиралися до журналу, 
Омелян Йосипович потім ще неодноразо-
во повертав авторам на доопрацювання, 
навіть коли тексти вже пройшли стадію 
верстки й макетування. Саме з цієї при-
чини, незважаючи на те що робота над 
першим номером нового “Східного світу” 
розгорнулася ще в 1991 році, світ він по-
бачив лише в 1993 році. Затримку з вихо-
дом нового “Східного світу” викликала й 
копітка робота над предметно-тематичним 
покажчиком. Його було укладено у першо-
му та другому номерах за 1993 рік, проте 
надалі Пріцак погодився на те, щоб жур-
нал оформлювався без цього атрибута.

6. На знак єднання різних поколінь схо-
дознавців і збереження наукової спадщини 
попередників Пріцак вважав за обов’язко-
ве публікацію наукової бібліографії видат-
них українських сходознавців, а також тих 
матеріалів, які не були надруковані за жит-
тя авторів. Таку традицію журнал продо-
вжує й нині, розпочавши її з публікації бі-
бліографії знаного українського арабіста, а 
згодом нового головного редактора “Схід-
ного світу” Юрія Кочубея [Східний світ, 
№2, 1993, с. 182–189]. Далі часопис на-           
друкував частково анотовану бібліографію 
праць самого Омеляна Пріцака за період з 
1981-го по 1994 рік [Східний світ, №1–2, 
1994, с. 15–28] та бібліографію професо-
ра А.П. Ковалівського [Східний світ, №2, 
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Як відроджувався “Східний світ”

1995;  №1, 1996, с. 23–33]. До сторіччя від 
дня народження останнього був присвяче-
ний окремий випуск журналу, де вперше 
була опублікована розвідка вченого “Зв’яз-
ки зі Сходом та сходознавство у Києві й 
Наддніпрянщині” [там само, с. 146–167]. 
Відтоді матеріали про орієнталістичні до-
слідження в різних регіонах України пу-
блікуються в журналі регулярно.

7. Великого значення академік Пріцак 
надавав публікації в журналі матеріалів 
про свого вчителя Агатангела Кримсько-
го – вченого, ім’я якого носить Інститут 
сходознавства. Саме тому третину першо-
го відновленого номера “Східного світу” 
складають статті і спогади про фундатора 
української сходознавчої науки як самого 
Пріцака, так і відомих вчених – Ірини Смі-
лянської, Бориса Чукова, Вольфа Бейліса, 
Яреми Полотнюка та ін.

8. Характерною рисою перших номерів 
журналу було свідоме залучення головним 
редактором до складу його авторів провід-
них вчених із Росії та далекого зарубіжжя. 
Наприклад, головну тоді рубрику часопи-
су “Наукові проблеми” в №1–2 за 1994 рік 
більш ніж наполовину складали статті 
О. Давидович, А. Колеснікова, С. Кля-
шторного, М. Софронова, Я. Стеткевича, 
Л. Тугушевої. Такий підхід Пріцака до 
формування авторського складу сприяв 
створенню високого міжнародного рівня й 
авторитету наукового журналу, а його пер-
ші випуски вже невдовзі ставали бібліо-
графічною рідкістю.

9. Ще однією принциповою вимогою 
головного редактора була необхідність 
добірного аналітичного наповнення ру-
брик “Хроніка та інформації” й “Рецензії”. 
Адже академік був переконаний, що вони 
адекватно відбивають активність науково-
го життя в царині сходознавства в Украї-
ні та поза її межами, знайомлять читача з 
важливими фаховими подіями. Ця тенден-
ція підтримується журналом і нині, проте, 
на мій погляд, могла би бути й жвавішою.

10. Засади, якими керувався Омелян 
Пріцак у відродженні журналу “Східний 
світ”, засвідчили свою повну життєздат-
ність. Довоєнний журнал проіснував усьо-
го п’ять років, нинішній – втричі довше і 
став достеменним фактом сходознавчого 
життя в Україні. Тоді вийшло лише 12 ви-
пусків (включаючи два під назвою “Чер-
воний Схід”), зараз часопис виходить що-
квартально. Він оновив свій дизайн, дові-
вши його до більш сучасного й оптималь-
ного. На його сторінках дедалі сміливіше 
друкуються молоді вчені, які ще були шко-
лярами, коли академік Пріцак пророкував: 
“Сподіваємося, що відновлений “Східний 
світ”, як і його попередник, знайде своїх 
прихильників. Щасливої дороги!” [Схід-
ний світ, №1, 1993, с. 4].
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ЦЯ стаття є першою частиною заплано-
ваного нами нарису сучасного крим-

ськотатарського етнічного націоналізму, 
який ґрунтується на матеріалі газетних 
текстів останнього періоду. Кримськота-
тарський націоналізм, на відміну від кла-
сичних ідеологій – таких, як марксизм або 
комунізм, – не породив цілісного вичерп-
ного тексту. У його власному середовищі 
і навіть науковій літературі досі бракує 
якоїсь метарефлексії або спроб розглянути 
цей ідейний феномен у ширшому контексті 
історії ідей кінця ХХ – початку ХХІ сто-
ліття. Утім, це не означає, що кримсько-
татарський націоналізм цілковито позбав-
лений власного голосу, що його смисли 
перебувають за межами активної суспіль-
ної дискусії. Головним засобом вербаль-
ної реалізації його виступають друковані 
і почасти електронні медіа. У пострадян-
ському контексті преса виконує дещо від-
мінну роль порівняно з функціями засобів 
масової інформації у розвинених демокра-
тіях. На додаток до формування інфор-
мованої суспільної думки, або інколи на-
віть у першу чергу, вони стають засобом 
трансляції ідеологічних змістів, правлять 
за інструмент конструювання групових 
ідентичностей1. Таке становище є вельми 
характерним для кримського регіону та 
України у цілому. 

У пострадянських суспільних науках і 
досі панує уявлення, що для інтерпретації 
змісту і соціальних наслідків певного ідео-
логічного феномену достатньо віднести 
його до певної категорії, а далі скориста-
тися загальними знаннями про її найкращі 
зразки. Таке уявлення є цілковито хибним. 
Кожний націоналізм є бодай у чомусь від-
мінним від іншого. Саме тому в англій-
ській мові можливе застосування терміна 
nationalism у множині, натомість системи 
перевірки українського і російського пра-
вопису й досі виправляють слововживання 
на кшталт «націоналізми» та «націоналіз-
мів», що відповідає уявленню про націона-
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УЯВЛЕННЯ ПРО СЕБЕ ТА ІНШИХ У 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ 

ДИСКУРСІ: БАЗОВІ КОНЦЕПТИ ІДЕНТИЧНОСТІ

лізм як монолітне явище, позбавлене будь-
якої залежності від контексту. Аби зрозу-
міти політичну поведінку того чи іншого 
актора, треба відкривати його ідеологічні 
переконання в конкретному соціальному 
контексті2. Одним з найкращих, на нашу 
думку, способів викриття змісту того чи 
іншого націоналізму, який одночасно до-
зволяє локалізувати його ключові ідейні 
концепти у конкретному суспільному кон-
тексті, в якому він існує і розвивається, є 
дослідження дискурсу, що його підтримує 
і конструює, у співвідношенні з аналізом 
конкретної політичної поведінки його 
носіїв.

Антропологічний підхід до досліджен-
ня складних феноменів етнічної ідентич-
ності та етнонаціоналізму, реалізований у 
цій роботі, має витоки у традиціях філо-
софської герменевтики та культурної ан-
тропології з притаманним їм наголосом 
на розумінні (Verstehen) інтенцій та дій 
конкретних суспільно-політичних акто-
рів у їхній складній взаємодії у певному 
історичному контексті, на відміну від по-
яснення (Erklären), яке, як правило, обмеж-
ується каузалістським підходом, що зобра-
жує суспільство як арену дії знеособлених 
надлюдських сил3. Метод аналізу дискурсу 
дозволяє виокремити ключові ідеї (концеп-
ти, схеми) та ключові теми, навколо яких 
точиться суспільна дискусія і які зрештою 
у міру їхнього накопичення складаються 
в єдиний ментальний простір, що є полем 
дії суспільної свідомості. Коли такий про-
стір окреслено, стає очевидним, що усі на-
явні протиріччя і суперечки насправді за-
лишаються в межах цього єдиного просто-
ру і побудовані на єдиній системі базових 
презумпцій, глибоко вкорінених у тому 
глибинному рівні, який можна умовно 
назвати колективним несвідомим. Вияв-
лення таких базових презумпцій дозволяє 
визначити горизонт очікування і, відповід-
но, обмеження, які визначають політичну 
поведінку організованих груп та спільно-
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ти в цілому. Ця стаття, власне, присвячена 
найбільш глибинним базовим концептам, 
на яких побудована сучасна кримськота-
тарська етнічна ідентичність. До цього 
кола базових ідей відносяться як класичні 
концепти ЗЕМЛІ, КРОВІ (РОДОВОДУ), 
МОВИ, на які спираються усі відомі на-
ціональні ідентичності, так і специфічні 
ментальні образи, котрі можна пояснити 
особливостями історичної долі кримсько-
татарського народу (ЗЛОЧИН, ЄДНІСТЬ). 
У статті також окреслені уявлення про 
інших, під якими ми розуміємо ті етнічні 
групи та політичні об’єкти, котрі можна 
протиставити за схемою «ми – вони» і ко-
трі, відповідно, слугують фоном для само-
визначення кримськотатарської спільноти. 
До цього переліку відносяться деякі етніч-
ні групи, які живуть у Криму і ширшому 
загальноукраїнському контексті, а також 
політичні об’єкти – місцева влада, Украї-
на, Росія, тюркський світ / Туреччина, Єв-
ропа / ЄС. 

Матеріалом для цього досліджен-
ня послужили тексти російськомовних 
кримськотатарських газет – «Голос Кры-
ма», «Авдет», «Полуостров» та «Диа-
лог» за період з травня 2007-го по січень 
2008 року4.

1. Базові складові кримськотатар-
ської ідентичності 

1.1 Земля як ключ до розуміння крим-
ськотатарської ідентичності

Ще у добу романтизму у процесі фор-
мування національних ідентичностей і 
держав-націй у Європі викристалізову-
ються три ключові компоненти національ-
ної ідентичності – земля, кров і мова. Усі 
модерні національні ідентичності і досі 
базуються на цих трьох компонентах, хоча 
і не обмежуються ними5. Порівняльний 
аналіз розвитку європейських націоналіз-
мів показує, що у кожній культурі внаслі-
док історичних обставин наголос робить-
ся на різних елементах цієї трійці. Так, в 
українській традиції найбільш рельєфним 
компонентом є мова6. Те, що для крим-
ських татар найважливішим елементом є 
земля (Кримський півострів), видно вже із 
самоназви і назви національної мови. Змі-
ни орфографії в назві мови, які відбулися 

останнім часом, – з кримсько-татарської 
на кримськотатарську (къырымтатар 
тили), нові варіанти етноніма, що пропо-
нуються, – къырымлар (кримці)7, – усе це 
свідчить про бажання підкреслити саме 
компонент, пов’язаний із землею. Пор.: 

Земля является для крымских 
татар главным, но далеко не един-
ственным полем битвы за свою 
Родину, за право быть народом, а 
не национальным меньшинством, 
даже если это кому-то не нравится. 
За право жить там, где жили их 
предки, за право иметь свой зара-
боток и возможность кормить свои 
семьи8.

Земля у її символічній функції як ком-
понент етнічної ідентичності, на відміну 
від фізичної території, концептуалізується 
не просто як просторовий об’єкт. Особли-
вого значення набуває часовий, історич-
ний, вимір – розуміння землі як питомої 
території, місця походження, колиски на-
роду9. Пор.: 

Несколько лет назад с экрана те-
левизора 6–8-летние дети последе-
портационных переселенцев бодро 
восклицали: “Я родился в Джанкое! 
Алуште! Судаке!” Дальше следова-
ло: “Это моя Родина!” Через 10 лет 
они заявят, что в Крыму они корен-
ные жители, а нас – народ, рожден-
ный и вечно живший в Крыму, – 
отодвигают на обочину истории10.

Проте це природне право власності на 
рідну землю за сучасних умов постає як 
таке, що перебуває під загрозою:

Однако на крымскую землю, и 
в политическом, и в экономическом 
плане, существуют и другие пре-
тенденты, готовые пролить кровь 
с целью завладеть вожделенным 
участком11.

У контексті конструювання національ-
ної ідентичності важливо підкреслити, що 
земля фігурує не як фізичний об’єкт – тери-
торія, – а набуває в першу чергу символіч-
ного значення. Для того щоб земля функ-
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ціонувала в ідеологічному та політичному 
просторі як повноцінна складова ідентич-
ності тієї чи іншої групи, зовсім не достат-
ньо того, щоб ця група фізично перебува-
ла – проживала – на певній території. Вона 
має бути символічно засвоєною – для чого 
кожна група використовує засоби мемора-
тивної політики (пам’ятники, топоніми та 
інші символічні ознаки присутності), яка 
служить відтворенню у візуальному обра-
зі публічного простору сутнісного зв’язку 
певної території з тією чи іншою групою, 
накреслює на її статусі як невідчужува-
ної частини певної групової ідентичності. 
Парадоксально, але під час перебування в 
екзилі ніщо не заважало функціонуванню 
концепту ЗЕМЛІ як базового компонента 
кримськотатарської ідентичності. Відсут-
ність фізичного доступу до публічного 
простору Криму та прямого контакту з ін-
шими конкурентами за кримський спадок 
дозволяла зберігати образ минулого Кри-
му – до депортації або навіть більшої іс-
торичної глибини – у чистому ідеальному 
вигляді – як частину історичної народної 
пам’яті, відновленої та реконструйованої 
у спогадах та друкованих текстах. Колізія 
між цим ментальним образом та реальніс-
тю після повернення спричинила чималий 
когнітивний дисонанс, фрустрацію, не по-
долану й досі. 

Відчуття потреби у переформатуванні 
модусу зв’язку із землею батьків, «влас-
ності» на Крим в умовах, коли ця земля 
у фізичному сенсі стала місцем прожи-
вання, слугує ментальним фоном гарячих 
дискусій в ідеологічній площині і одним 
із ключових мотивів відмінної політичної 
поведінки різних соціальних акторів – від 
збюрократілої верхівки національного 
руху і керованих салафітами груп самоза-
хоплення до окремих місцевих громад та 
родин. Важливо підкреслити, що сутніс-
ний зв’язок з ментальними уявленнями та 
символами, пов’язаними із ЗЕМЛЕЮ як 
базовим компонентом групової ідентич-
ності, становить глибинний феномен масо-
вої свідомості (точніше, підсвідомості або 
колективного несвідомого), або, говорячи 
в когнітивних термінах, – доксу, вихідне 
знання, яке приймається у презумпції і не 
становить предмет свідомого аналізу. Кон-
кретні політичні програми, що ґрунтують-
ся на ідеологічних або юридичних концеп-

тах – таких, як суверенітет, право нації на 
самовизначення або ж право власності на 
землю, – перебувають на іншому рівні, де 
відбувається переінтерпретація глибинних 
ментальних концептів, переведення їх у 
формат програми свідомої суспільної дії. 

Чому саме земля у кримському контек-
сті постає як ключовий компонент іден-
тичності, почасти можна пояснити плин-
ністю інших маркерів ідентичності (мова, 
культура, релігія) на фоні історичного ет-
нокультурного розмаїття Криму, швидких 
і раптових змін, яких вони зазнавали в 
історичному часі. Порівняно більшу ува-
гу до релігії (ісламу чи православ’я), яку 
приділяють усі націоналістичні дискурси 
Криму, теж можна пояснити тим, що, на 
відміну від, скажімо, мови, традицій та 
звичаїв, у часовому вимірі саме вона за-
лишає найбільш виразні матеріальні озна-
ки своєї історичної присутності у вигляді 
храмів, печерних монастирів, поховань – 
тобто стає частиною землі.

Одним з рельєфних елементів власно-
го образу є бачення кримськими татарами 
себе як жертви послідовно агресивних дій 
влади. Важливо підкреслити, що в рамках 
цих уявлень об’єктом агресії є не окремі 
індивіди, а народ як ціле. Пор.: 

«Освобождая» этот благодатный 
край от «неблагонадежных», наш 
народ подвергали массовому истре-
блению сотни лет. Окончательной 
цели достиг коммунистический ре-
жим12.

Важливо підкреслити, що у фокусі ува-
ги перебуває не стільки народ у фізичному 
розумінні, скільки його ментальна, симво-
лічна репрезентація – кримськотатарська 
ідентичність. На цьому фоні стає зрозумі-
лою велика увага, яка приділяється у крим-
ськотатарському дискурсі саме символіч-
ному аспекту дій влади. Одним із ключо-
вих злочинів радянської влади була спроба 
розірвати або скомпрометувати сутнісний 
зв’язок між кримськими татарами та Кри-
мом – детериторіалізувати кримськотатар-
ську ідентичність – шляхом спотворення 
фізичного образу Криму як батьківщини 
кримських татар. Йдеться насамперед про 
руйнування символічних об’єктів у публіч-
ному просторі, пов’язаних із ключовими 
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аспектами етнічної ідентичності, таких як 
храми, цвинтарі, і, зрештою, фальсифіка-
цію мапи Криму шляхом тотальної заміни 
питомої кримськотатарської топоніміки. 
Пор.:

Захоронения сравнивали с землей 
якобы затем, чтобы пресечь сами 
попытки поездок в Крым, дабы на-
вестить их. Многим так и отвечали: 
«Какие предки, какие могилы – там 
давным-давно дома стоят или поля 
разбиты!»13

1.2 Кров (родовід)

Питання походження, родоводу, кров-
ної спорідненості є важливим конструк-
тивним елементом етнічної ідентичності. 
Вага цього елемента відносно інших у 
структурі кожної окремої ідентичності є 
відмінною. В ідеологічній площині різні 
націоналізми також по-різному ставлять-
ся до питання походження і спорідненос-
ті. Цілком природно, що, приміром, куль-
турний націоналізм, який бачить націю як 
культурну спільноту, не приділяє спорід-
неності її членів суттєвого або навіть жод-
ного значення. Коли питання походження є 
актуальним, як у випадку з етнічним націо-
налізмом, воно демонструє доволі складну 
природу. З одного боку, ідеї походження і 
спорідненості пов’язані з уявленнями про 
внутрішню структуру і гомогенність етніч-
ної спільноти. З другого боку, вони мають 
відношення до уявлень про межу між ми і 
вони14. 

На побутовому рівні існують певні ме-
ханізми суспільного контролю, які визна-
чають статус окремих членів спільноти 
як «своїх», «чужих» або маргіналів, яких 
не можна вважати повністю «своїми». 
Найбільш характерним моментом у цьо-
му відношенні є суспільна оцінка зміша-
них шлюбів. Неформальні конвенції, які 
діють у спільноті, можуть, наприклад,                   
обмежувати соціальні права нащадків 
змішаних шлюбів, зокрема щодо можли-
вості їхніх подальших шлюбів із членами 
 спільноти15. Пор.:

Я против смешанных браков. Го-
ворю об этом, глубоко ценя другие 
культуры, будучи воспитанным на 

них. Да, есть любовь, право, мораль, 
вера и, в конце концов, есть физио-
логия, доказывающая полезность 
смешения кровей. Но есть еще день 
сегодняшний и день завтрашний. 
Жизнь показывает, что со временем 
в большинстве таких семей возни-
кают проблемы совместимости, а 
дети зачастую вырастают в атмос-
фере психологического диском-
форта16.

 
Під час польової роботи в Криму ми 

стикалися з прикладами приховано упе-
редженого ставлення до певних субетніч-
них груп, зокрема таких, як кримські ци-
гани. Наприклад, від кримськотатарських 
респондентів можна подеколи почути такі 
твердження, як «ця мечеть – циганська». 
Ногайське походження тих чи інших ін-
дивідів або родин, як правило, не залиша-
ється поза увагою представників інших 
субетнічних груп і становить предмет 
рефлексії самих ногайців17. Зберігається 
також пам’ять про регіони походження 
родин, місця, де вони жили в період до 
депортації. Натомість на рівні ідеології 
можна помітити більш відкрите ставлення 
до субетнічних бар’єрів, мотивоване оче-
видним бажанням збільшити уявну демо-
графічну потужність спільноти за рахунок 
інтеграції споріднених у тому чи іншому 
відношенні (мовному, релігійному, куль-
турному, історичному) груп. Так, нам до-
водилося чути про політичне рішення, 
прийняте лідерами національного руху ще 
на початковому етапі, вважати кримських 
циган «складовою кримськотатарського 
народу»18. Будь-які натяки на іншування 
окремих підгруп всередині уявної спіль-
ноти у медіа-дискурсі відсутні. Масова 
свідомість «працює» над засвоєнням ідеї 
подолання субетнічних бар’єрів – у сус-
пільної дискусії знаходяться різноманітні 
аргументи на користь подібного змішання 
крові. Пор.:

<...> большее подавляет малое, 
а мы малочисленная нация. По-
вторюсь, тысячи смешанных бра-
ков, например, для 46-миллионной 
Украины или для 150-миллионной 
России практически незаметны, для 
нас же это ох как болезненно. Что же 
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касается физиологического  фактора, 
то смешение южнобережных и 
степняков еще долгие годы будет 
гарантировать здоровую наслед-
ственность крымскотатарского 
народа19.

Кримськотатарський дискурс на тему 
змішаних шлюбів, мотивований побою-
ваннями щодо розмивання меж етнічної 
спільноти, викликає критику з боку росій-
ських націоналістів, які вбачають у ньо-
му прямий доказ крайнього націоналізму 
кримських татар. Кримськотатарський ет-
нічний націоналізм, на їхню думку, власне 
і є націоналізмом, який за традиційними 
радянськими уявленнями оцінюється різко 
негативно. Той факт, що сама ідейна плат-
форма, на яку спирається подібна критика, 
становить лишень інший різновид того ж 
самого феномену – культурний націона-
лізм, – кримськими російськими націона-
лістами не усвідомлюється. 

1.3 Мова

Важливо відзначити, що мова є, напев-
но, останнім за значенням із трьох базових 
компонентів кримськотатарської ідентич-
ності. Коли йдеться про загрозу для крим-
ськотатарської ідентичності, то в першу 
чергу вона асоціюється з небезпекою для 
символів, пов’язаних із землею (храми, 
цвинтарі, батьківські оселі), або для влас-
не народу як кровно-родинної спільноти. 
На відміну від українців, для яких відчут-
тя загрози переважно концептуалізується в 
термінах утисків української мови як такої, 
для кримських татар проблеми занепаду 
мови лише опосередковано пов’язуються 
із загрозою для ідентичності. Цікаво, що 
загроза асиміляції, про яку часто йдеться 
у кримськотатарських текстах, не розумі-
ється як втрата мовної ідентичності (див. 
останній приклад на с.93). Сам по собі від-
носний занепад мови, який усвідомлюєть-
ся і становить окремий предмет дискусії, 
ще не розглядається як асиміляція, доки 
існує усвідомлення себе як окремої кров-
носпорідненої групи. 

У кримськотатарському дискурсі мова 
потрапляє у центр уваги у зв’язку з інши-
ми цінностями, наприклад національною 
гідністю. Повернення землі, приміром, 

такої аргументації не потребує, бо земля є 
самодостатньою цінністю з погляду націо-
нальної ідентичності (див. вище). Пор.:

Каждый человек должен гордить-
ся тем, что он крымский татарин. Это 
самое главное. Если он будет таким, 
то будет читать книги на крымско-
татарском языке, совершенствовать 
свою речь. Ежели мы хотим сохра-
нить свой народ, то мы должны это 
делать20.

Відмінність мови порівняно з іншими 
базовими елементами ідентичності поля-
гає в її здатності бути сферою свідомої дії, 
зокрема сферою реалізації мовної політи-
ки. Саме завдяки цьому мова потрапляє 
у центр уваги певних професійних груп, 
мотивованих ідеями етнічного націоналіз-
му (вчителів, творчої інтелігенції, науков-
ців). Земля як символічний ресурс також є 
об’єктом політики, але земельна політика 
не може мати своїм головним пріоритетом 
символічні аспекти. Натомість мовна полі-
тика може бути повністю мобілізована для 
підтримки та конструювання ідентичнос-
ті. Засвоєння землі як символічного ресур-
су важче оцінити, порівняно з процесами 
у мовній сфері, де можна у кількісних тер-
мінах оцінювати рівень володіння мовою, 
поширеності її в суспільному та географіч-
ному просторі. Також неважко визначити 
діапазон функціонування мови в різних 
сферах суспільного життя, її формальний 
статус як офіційної, державної. Пор.: 

Теперь мы должны думать о по-
вышении своего культурного уров-
ня, мы должны всерьез заняться 
возрождением нашего языка, мы 
должны расширить сеть крымско-
татарских учебных заведений, мы 
должны стать этносом не в полити-
ческом, а в культурном смысле сло-
ва. Мне кажется, одно будет вести 
за собой другое. Если мы станем 
этносом в культурном смысле сло-
ва, то нам легче будет восстановить 
свою автономию и в политическом 
 смысле21.

Характерно, що фінальний і найбільш 
вагомий аргумент на користь відроджен-
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ня кримськотатарської мови (останнє ре-
чення) у цьому фрагменті знову повертає 
нас до концепту землі – мова постає як ін-
струмент у її символічному засвоєнні (по-
верненні собі), чого, власне, і покликана 
досягти політична програма «відновлення 
власної автономії». 

Мова також згадується у контексті дис-
кусій про відродження національної куль-
тури або самого народу (як кровно-родин-
ної спільноти). Мова, таким чином, постає 
як родинна ознака, а відтак вона підпоряд-
кована іншому базовому концепту – крові. 
Пор.: 

Для того чтобы осуществить 
идею возрождения нашего народа, 
мы должны, прежде всего, знать наш 
язык. Во-вторых, нашу историю. 
Третье – нашу культуру, четвертое – 
повысить уровень образования. Вот 
это четыре столпа, на которых долж-
на держаться нация22.

Однією зі сфер реалізації мовної полі-
тики, спрямованої на розширення застосу-
вання кримськотатарської мови, є релігія. 
Приміром, проповіді в мечетях (хутби) в 
обов’язковому порядку проголошуються 
національною мовою23. Натомість ісламіс-
ти досягають успіху завдяки застосуванню 
загальнодоступної російської. Пор.: 

Представители таких течений, 
как Хизб-ут-Тахрир, хорошо орга-
низованы, мобильны, идеи и зада-
чи партии излагают просто, кратко, 
доходчиво, используют психологи-
ческие приемы убеждения, снабжа-
ют литературой, обильно цитируют 
Коран и хадисы, дают конкретные 
рекомендации, говорят на доступ-
ном русском языке, оказывают раз-
ностороннюю помощь – в общем, 
предлагают то, в чем сегодня ис-
пытывают потребность некоторые 
группы мусульман24.

1.4 Тема злочину і уявлення про себе як 
жертву

Втрата рідної землі та прав на власну 
землю внаслідок депортації 1944 року, 
тривалий період вигнання, із позбавлен-

ням громадянських прав, життя у «чужій 
азійській землі» без права повернення у 
Крим, спогади про спроби повернутися на 
батьківщину і повторне вигнання – усе це 
складається у потужний і рельєфний образ 
ЗЛОЧИНУ проти народу, що продовжуєть-
ся, або цілої смуги злочинів, яка розгорта-
ється в часі. Концепт ЗЛОЧИНУ займає ве-
лике місце у кримськотатарському медіа- і 
політичному дискурсі і відтворюється у 
ритуальній формі у вигляді щорічних уро-
чистих подій 18 травня (дата депортації). 
Оскільки у сценарії злочину кримські тата-
ри постають як жертва, пов’язаний з ним 
посттравматичний синдром стає невід’єм-
ною частиною групової ідентичності. На-
вколо концепту ЗЛОЧИНУ побудовано 
декілька похідних сюжетних ліній, серед 
яких найбільш помітною є тема захоплен-
ня домівок та іншого майна депортованих, 
руйнування пам’яток кримсько-татарської 
культури і релігії, перейменування насе-
лених пунктів, приниження національної 
гідності шляхом таврування кримських 
татар як «зрадників». Отже, сюжет ЗЛО-
ЧИНУ становить найбільш потужну гли-
бинну схему, вбудовану у національне сві-
тосприйняття, яка підпорядковує собі інші 
ключові концепти і править за основу для 
інтерпретації сучасної політичної реаль-
ності.

В історії можна навести приклади кіль-
кох народів, на формуванні сучасної іден-
тичності яких так само позначилися трав-
матичні події, що відбулися в історично 
недавні часи, наслідки яких відбилися в 
колективній пам’яті настільки сильно, що 
вони й досі транслюються від покоління 
до покоління і накладають таким чином 
свій відбиток на свідомість навіть тих 
людей, які самі вже не є безпосередніми 
свідками трагічних подій. До цього ряду 
можна віднести такі травматичні події, 
як Голокост в історії європейських євреїв, 
різня 1915 року – в історії вірмен. З типо-
логічної точки зору, враховуючи насампе-
ред важливість втрати рідної землі, най-
ближчими до кримськотатарської ситуації 
є наслідки вигнання арабського населення 
Палестини, які також суттєво вплинули на 
формування сучасної палестинської іден-
тичності25. До цього переламного періоду 
релігія, родовід і мова були основою само-
ідентифікації палестинців, так само як і 
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інших арабських народів. Саме після втра-
ти землі, яка у цьому випадку, на відміну 
від  кримських татар, сталася не раптово, 
а внаслідок складного і тривалого проце-
су, земля стає найголовнішим компонен-
том новітньої палестинської ідентичності. 
Символічне переосвоєння палестинської 
землі, яке призвело до виникнення двох 
мап тієї самої території, також нагадує 
Крим, де у масовій свідомості співісну-
ють російська і кримськотатарська мапи 
півострова, що з’явилися внаслідок пере-
йменування значної частини топоніміки в 
період після депортації 1944 року. 

Концепт ЗЛОЧИНУ, на відміну від ін-
ших концептів, що визначають кримсько-
татарську ідентичність (ЗЕМЛІ, КРОВІ, 
МОВИ), має динамічну структуру, він не 
річ, а подія. Подія має список дійових осіб 
і певну фабулу. Фабула ЗЛОЧИНУ перед-
бачає певне розв’язання, яке реалізується 
у вигляді покарання злочинця та відшко-
дування жертві. Без подібного відшкоду-
вання фабула ЗЛОЧИНУ залишається не-
завершеною і відповідний дискурс, побу-
дований з точки зору жертви, відображує 
травматичну ситуацію, яка закликає до по-
шуку виходу, розв’язання. Отже, з погляду 
психологічного стану суспільства невід-
шкодований ЗЛОЧИН зберігає свою руй-
нівну силу. У дискурсі концепт ЗЛОЧИНУ 
використовується як пояснювальна схема 
для суспільно значущих подій і абсорбує 
в себе усі негаразди, які можуть спіткати 
жертву у майбутньому. Усі такі негаразди 
можуть інтерпретуватися як постійне від-
творення первісного ЗЛОЧИНУ. Пор.: 

(1) После 1944 года, когда не 
было молодежи, не было мужчин, в 
депортации издевались над народом. 
Но когда вернулись с фронта наши 
мужчины, началось то, что должно 
было начаться. Многие отсидели по 
15–20 лет, но после этого отноше-
ние к народу изменилось. Это про-
исходит и здесь. Наш народ сегодня 
хотят запугать. На нас это не закан-
чивается26.

(2) Нельзя утверждать, что сейчас 
все изменилось, все равны в много-
национальном Крыму. Репрессии 
против крымских татар продол-
жаются, это чувствуют многие 

на собственной «шкуре». Режим 
коммуно-фашистов и шовинистов 
действует, так как безнаказанность 
порождает зло, они еще больше рас-
поясываются27.

Отже, концепт ЗЛОЧИНУ має великий 
інтерпретативний потенціал, який містить 
валентності (слоти) для зображення бага-
тьох сегментів соціальної реальності. У 
рамках сценарію ЗЛОЧИНУ інші постають 
як винуватці або союзники, друзі та бра-
ти28. Розв’язання травматичної ситуації 
(моральна компенсація) постає як повер-
нення додому, у ширшому сенсі – повер-
нення того, що тобі належало, але було ві-
дібрано, відплата за знеславлену гідність. 
Тематичним розширенням цих тем є дис-
курс про відродження мови, культури, ре-
лігії, тобто практично усі теми, які визна-
чають зміст кримськотатарської публічної 
дискусії і які ми докладніше розглянемо 
нижче. 

1.5 Групова солідарність як суспільна 
цінність: ЄДНІСТЬ

Уявлення про єдність кримських татар, 
яка концептуалізується не стільки як кон-
сенсус, скільки як образ групової солідар-
ності, який передбачає єдність дії, мети і 
зовнішнього образу, займають одне з цен-
тральних місць у кримськотатарському 
дискурсі. Пор.: 

<...> чтобы и друзья были увере-
ны в нашей монолитности и счита-
лись с нами, и политические оппо-
ненты успокоились в своих попыт-
ках расколоть наш народ29.

Концепт ЄДНОСТІ за своєю природою 
є ціннісним – він не передбачає можливос-
ті заперечення30. Дискурс про ЄДНІСТЬ 
побудований на презумпції того, що вона 
не має позитивної альтернативи, і кожний, 
хто порушує принципи групової солідар-
ності, за визначенням шкодить своєму 
народові. Опоненти можуть хіба що за-
глушити заклики до ЄДНОСТІ нерозбір-
ливим галасом. ЄДНІСТЬ пов’язана з об-
разом суспільного ладу, порядку, а дії тих, 
хто порушує її, навпаки, – з хаосом, пору-
шенням соціальної гармонії. Пор.: 
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<...> часть владельцев время-
нок (прихильники релігійної опози-
ції – групи салафітів на чолі з Данія-
лом Аметовим. – О.Б., І.С.) намерен-
но заглушала криками слова Рефата 
Чубарова, обратившегося к соотече-
ственникам со словами о единении. 
Оказалось, что единения у крым-
ских татар не бывает ни в мире, ни в 
войне. Уже не бывает31.

Отже, посилання на ЄДНІСТЬ як вищу 
цінність становлять невід’ємну частину 
полеміки проти будь-якої внутрішньої опо-
зиції, як політичної, так і релігійної. Ідея 
ЄДНОСТІ використовується як один із 
визначальних мобілізаційних аргументів. 
Демонстрація ЄДНОСТІ може бути навіть 
самоціллю політичної дії. Пор.:

<...> значимость предстоящих 
выборов для крымскотатарского на-
рода, кроме возможности решения 
вопроса о представительстве крым-
ских татар в парламенте страны, за-
ключается в ином – демонстрации 
коренным народом своего един-
ства и воли в продолжающейся 
борьбе за восстановление своих по-
литических, экономических, соци-
альных и культурных прав32.

Одним із ключових прецедентних тек-
стів, які підкреслюють ціннісне значення 
концепту ЄДНОСТІ, є широко цитована 
максима, що належить перу кримськота-
тарського просвітника Ісмаїла Гасприн-
ського: «Дильде, фикирде, иште бирлик» 
(єдність у мові, думці і справі)33. Свідчен-
ням високого ціннісного статусу концепту 
ЄДНОСТІ є те, що для кримських татар 
вона може ототожнюватися з національ-
ною ідеєю. Пор.:

Очень часто, когда задают вопрос 
о национальной идее крымских та-
тар, многие отвечают – единство34.

Концепт ЄДНОСТІ пов’язаний з уяв-
леннями про групову солідарність як кон-
курентну перевагу, джерело сили. Пор.:

(1) Главное, чтобы мы были 

дружными между собой, и тогда 
никто нас не победит! Мы долж-
ны мыслями, душой и сердцем всем 
быть вместе и помогать друг дру-
гу35.

(2) Прошло 20 лет. Достигнуто 
многое, большая часть народа уже 
в Крыму, открываются школы, стро-
ятся мечети, но угроз самому суще-
ствованию нашего народа не стало 
меньше. Непременным условием 
для достижения победы является 
сплоченность нации, сотканная из 
личной ответственности каждого 
крымского татарина!36

У дискурсі Меджлісу ЄДНІСТЬ інтер-
претується як згуртованість навколо обра-
них народом національних органів. Отже, 
дискурс про ЄДНІСТЬ може бути спрямо-
ваний на посилення морального авторите-
ту лідерів. Пор.:

<...> крымским татарам нужно 
единство и солидарность. Един-
ство, понимаемое не как следова-
ние одним взглядам, отсутствие 
множества мнений и подчинение 
вождю, как это бывает в тоталитар-
ных режимах. Нет, единство крым-
ских татар должно пониматься 
как объединение всех наших со-
отечественников вокруг органов 
национального самоуправления. 
Естественная идейная конкуренция, 
но не противостояние, должна про-
исходить только в рамках системы 
Курултай – Меджлис37.

Антиподом ЄДНОСТІ виступають дії, 
які можна інтерпретувати як мотивовані 
прагненням «розколоти» кримських та-
тар. Агентами таких дій можуть виступати 
внутрішні опозиціонери – представники 
нетрадиційних для кримських татар течій 
ісламу: ваххабіти, члени релігійно-полі-
тичної групи Хізб ут-Тахрір – або полі-
тичні опоненти Меджлісу. Але справжнім 
джерелом подібних дій, що підривають 
групову солідарність, як правило, по-
стають не самі члени групи, а зовнішні 
сили38. 
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Концепт ЄДНОСТІ займає помітне міс-
це і в дискурсі опонентів Меджлісу. Про-
те ісламська опозиція пропонує відмінну 
 інтерпретацію цього концепту. Пор. ви-
словлення одного з лідерів релігійної гро-
мади «Давет», пов’язаної з Хізб ут-Тах-
рір:

Люди забыли о пророках Аллаха, 
последним из которых был Мухам-
мед. Сами пророки утвердили идею 
о единстве религии и политики. Эти 
люди направляют свою деятель-
ность на раскол крымскотатарского 
сообщества39.

Концепт ЄДНОСТІ є ключовим в уяв-
леннях про етику суспільних відносин 
всередині кримськотатарської громади, де 
головними моментами виступають взаємо-
допомога і взаємоповага. Пор.:

Весь наш народ должен вернуть-
ся и жить здесь, в Крыму, быть хо-
зяевами этой земли, потому что это 
земля предков. Мы должны любить, 
уважать и поддерживать друг друга 
и, конечно, всегда быть вместе40.

Концепт ЄДНОСТІ може функціону-
вати в ролі своєрідного етичного еталона, 
на фоні якого дії індивідів можуть оціню-
ватися як щирі, суспільно значущі або, 
навпаки, своєкорисливі. Внутрішні опо-
ненти, наприклад, можуть говорити про 
ЄДНІСТЬ нещиро, маніпулювати людьми 
задля досягнення егоїстичної мети. Пор.: 

Не секрет, что агрессивная поли-
тика государства против нас способ-
ствует обострению чувства нацио-
нальной корпоративности. Главной 
нашей проблемой на данном этапе 
является желание определенных 
групп с бесспорно справедливыми 
лозунгами о необходимости един-
ства объединять народ почему-то 
именно вокруг себя, создавая с 
этой целью “коалиции”, “фрак-
ции”, “оппозиции” и прочие объ-
единения41.

1.6 Усвідомлення себе: зовнішній образ 
кримськотатарської спільноти 

Цікаво, що у кримськотатарському 
дискурсі існує помітна рефлексія на тему 
зовнішнього образу кримськотатарської 
спільноти (як нас сприймають або мають 
сприймати інші). У цьому контексті власна 
політична поведінка оцінюється не просто 
як діяльність сама по собі, а як публічна 
діяльність, яку спостерігають інші, тобто 
тут додається виразний перформативний 
аспект. Отже, як і в будь-якому перфор-
мансі, суспільні актори відчувають об-
меження, які накладає на їхні дії вихід на 
авансцену. Пор. свідчення опозиційного 
до Меджлісу політика:

<..> мне неоднократно прихо-
дилось выслушивать упреки из уст 
М. Джемилева на сессиях Курултая, 
что я выношу наши внутренние про-
блемы на обозрение не крымских 
татар, поскольку выступаю в русско-
язычной прессе42.

Дії на авансцені покликані відповіда-
ти певному ідеальному баченню себе, в 
якому ключову роль відіграє концепт єд-
ності, тому винесення внутрішніх супер-
ечок на чужі очі не вітається (викликає 
різку критику). Єдність партнерів сама 
по собі є дуже важливим чинником успіху 
для будь-якого перформансу43. Важливу 
роль відіграють також позитивні соціаль-
ні якості спільноти. Принагідно зауважи-
мо, що подібне усвідомлення наявності 
спостерігача, який оцінює діяльність із 
перформативної точки зору, у кримсько-
татарських політиків різко контрастує з 
дискурсом російських націоналістів, які 
практично не звертають уваги на те, як 
їхні дії сприймаються іншими (на від-
міну від того, як вони мають впливати 
на  інших)44. Відмінність між зовнішнім 
простором і «внутрішньою кухнею» та 
позірні невідповідності між внутрішнім 
образом себе і його ідеалізованим зо-
внішнім відбитком становлять типову 
проблему міжособистісної та міжгрупо-
вої комунікації45. Рівень усвідомлення 
цієї проблеми, який впливає на успіш-
ність комунікації, є важливим показни-
ком соціальної компетенції соціального 
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суб’єкта. З іншої точки зору, бар’єр між 
цими уявними просторами становить мо-
рально вразливу зону. 

Усвідомлюючи цю проблему, окремі 
кримськотатарські опозиціонери, очевид-
но, навмисно ставлять під сумнів або по-
рушують чинні суспільні конвенції щодо 
кордонів між авансценою та залаштун-
ковим простором, використовуючи це як 
засіб тиску у спробах змінити політичну 
поведінку власної спільноти або той спо-
сіб, в який вона презентує себе у ширшому 
суспільстві. Пор.:

Занимаясь политикой, решая про-
блемы своего народа, свои личные 
антипатии к какому-нибудь народу 
надо высказывать жене на кухне, а не 
в ходе митингов и собраний. Слово 
«душманлармыз» (враги наши) надо 
забыть, выбросить из своего слова-
ря. Не надо искать врагов, тем более 
нашему народу. Политика – высшее 
искусство, это когда твои недруги 
становятся друзьями46.

У закидах проти своїх опонентів (Медж-
лісу) кримськотатарський публіцист оби-
рає мішенню конвенціональну межу між 
уявними зовнішнім та внутрішнім про-
сторами етнічної спільноти, яку він атакує 
двічі: прямо, коли пропонує звузити її до 
приватного простору (бесіди з «жінкою на 
кухні»), та імпліцитно, коли «викриває» 
кодове слово газетного дискурсу крим-
ськотатарською мовою душманлармыз47, 
який, як це випливає з розглянутого вище 
фрагмента, належить до недоступної для 
зовнішньої аудиторії залаштункової части-
ни публічного простору. 

Той факт, що російськомовне ото-
чення виявляє тенденцію до сприй-
няття і репрезентації кримських татар 
у друкованих та візуальних текстах 
на основі моделей «східної екзотики» 
або орієнталізму48, викликає обурення 
кримськотатарських авторів. Такий об-
раз різко контрастує з уявленням самих 
кримських татар про себе як про модер-
ну націю і з баченням минулого Криму, 
зокрема образом кримського ханства як 
передового для свого часу державного 

утворення (див. нижче: про образи ми-
нулого Криму). Пор.:

Презентация проекта «Малый 
Иерусалим» сопровождалась ши-
рокой рекламой как проект «то-
лерантности», направленный на 
«гармонизацию межнациональных 
отношений». По  площади дефили-
ровали «Александр I» и «Николай 
II», «Екатерина II» и неизменный 
атрибут местного шоу – «казаки». 
Предки крымских татар, как и в 
2003 году при аналогичном шоу 
под названием «2500 лет Евпато-
рии», были представлены злыми 
работорговцами, ведущими на 
рынок несчастных невольниц под 
бдительным оком сидящего на 
возвышении субъекта в чалме, по 
замыслу организаторов, изобра-
жавшего «крымского хана»49.

У тому образі себе, який кримські тата-
ри воліють проектувати у зовнішній світ, 
ключовим є ціннісний вимір: «Ми терпе-
ливі, толерантні, миролюбні, працелюб-
ні». Пор.:

Он (кримськотатарський народ. – 
О.Б., І.С.) вправе был рассчитывать 
на это, так как до выселения, будучи 
коренным народом этой земли, про-
являл толерантность ко всем, кто 
жил или трудился рядом. Никто из 
пожилых людей не помнит случая 
неприязненного отношения к людям 
иной национальности или вероиспо-
ведания. Миролюбие и трудолюбие 
крымских татар – это наши нацио-
нальные ценности, помогавшие вы-
жить в смутные времена50.

Цікаво відзначати, що інвентар цих цін-
ностей відтворює ключові етичні поняття, 
притаманні сучасній суспільній дискусії 
і політичному дискурсу країн об’єднаної 
Європи (див. також: розділ «Європа / ЄС 
с.96»). 

2. Образ інших 

2.1 Ті, хто живе поруч 
На позначення нетатарського населен-

ня Криму або його окремих прошарків, 
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поряд з нейтральними і загальновживани-
ми термінами, таким як местные жители, 
русскоязычное население, русскоязычные, 
крымчане, славяне, використовується ціла 
низка специфічних позначень: русские шо-
винисты, новые поселенцы, новые обита-
тели Крымского полуострова, послевоен-
ные переселенцы. Таке позірне розмаїття 
термінів пояснюється тим, що вони побу-
довані одночасно на кількох параметрах. 
Окрім звичайних параметрів ідентичнос-
ті – етнічної, мовної та регіональної при-
належності, – враховується також ставлен-
ня до референтної групи (до нас) та статус 
групи як не автохтонної. У такі позначення 
в імпліцитному вигляді вбудований сцена-
рій ЗЛОЧИНУ (депортації), у якому крим-
ські татари постають як жертва, а місцеве 
російськомовне населення як, бодай не-
прямо, відповідальне за цей ЗЛОЧИН, як 
«потомки тех, кто поселился в домах и на 
землях высланных крымских татар». Цей 
імпліцитний компонент значення може 
легко розгортатися у повноцінний текст. 
Пор.: 

Мы знаем, что наш народ веро-
терпим и к другим народам относит-
ся толерантно, но в ответ – россий-
ский шовинизм, который за все эти 
годы внедрили в Крыму, мы знаем, 
кем был заселен Крым в свое вре-
мя, – это коммунисты, военные 
в отставке, многие исполнители 
преступления 1944 года, те, кто 
выселял наш народ, и те, кто по-
лучил наше имущество, то есть те, 
кто не хочет вернуть награблен-
ное. Они будут сопротивляться, и 
это будет выглядеть в такой вот фор-
ме51. (Виділення наше. – О.Б., І.С.).

Характерними, хоча й менш пошире-
ними у друкованому дискурсі, є терміни 
низької оцінки росіян за параметрами мо-
ралі і соціального статусу. Пор.:

Но всё изменилось, когда на сме-
ну русским господам пришли рус-
ские холопы. Эти не стали ни с кем 
и ни с чем церемониться. В своём 
невежестве они рушили всё и вся 
и… добились только того, что их са-
мих сдуло ветром истории. Теперь 

пришло время восстанавливать всё 
лучшее, что было в прошлом, рас-
чищая тот хаос, что оставили после 
себя безмозглые неучи и хамы, бес-
чинствовавшие в Крыму более 70 
лет52. (Виділення наше. – О.Б., І.С.).

Ключовим аргументом, на який спира-
ється негативна моральна оцінка нетатар-
ського населення Криму, є приписувана 
йому співучасть у злочині проти крим-
ських татар, головним винуватцем якого 
виступає (радянська) влада. Пор.: 

Обалдевшие от счастья обретения 
земли, жилищ и иной собственности 
выселенного в 1944 году народа но-
вые поселенцы при одобрении вла-
стей довершили тот разрушитель-
ный процесс, обернувшийся впо-
следствии растлением собственных 
душ, утративших мораль, то, на чем 
зиждется личность53.

Для термінів, які використовуються на 
позначення українців, характерне набагато 
менше розмаїття. Найбільш уживаними є 
украинские соратники, союзники, «дру-
зья-соратники», наши традиционные «со-
юзники». Лапки передають елемент іронії, 
можливо, навіть сарказму, але вони одно-
часно висвітлюють неповноцінність або 
недостатність статусу «союзника», показу-
ють, що від українців насправді очікується 
дещо більше. Важливо відзначити (і, влас-
не, цим і пояснюється обмеженість діапа-
зону термінів у цього ряду), що українці 
оцінюються лише за одним параметром – 
ставлення до референтної групи (тобто до 
кримських татар). Цілковито відсутньою є 
експліцитно негативна або конфронтацій-
на оцінка. 

Особливої уваги у кримському контек-
сті заслуговує оцінка груп, які виділилися у 
Криму в останній короткотерміновий пері-
од у процесі дроблення ідентичностей все-
редині російськомовної сталої більшості 
населення регіону, кістяк якої оформився в 
період, коли кримські татари перебували у 
вигнанні («кримчан»). Найбільш помітною 
такою групою є «козаки». Новітній козаць-
кий рух, початок якого можна віднести до 
1990–1992 рр., становить принципово но-
вий соціальний феномен, який розвинувся 
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в пострадянському контексті і надихався 
міфами про військову славу історичного 
козацтва та ідеями російського, а почасти 
й українського націоналізму.

Козаки розглядаються як джерело за-
грози та небезпеки. Поява козацьких фор-
мувань у Криму однозначно пов’язується з 
російським впливом. Пор.: 

В качестве дестабилизирующего 
фактора Россия сделала ставку на 
пророссийские силы полуострова, 
ими созданы военизированные каза-
чьи организации, которые на сегодня 
уже насчитывают несколько тысяч 
казаков, основной опорой которых 
является черноморский флот России 
в Севастополе54.

Для пояснення феномену неокозацтва 
використовуються схеми теорії змови55, 
яка подає козаків як агентів зовнішньої 
сили, що прагне конфлікту у Криму, під 
маскою відновлення культурних традицій. 
Пор.: 

Когда в Украине впервые заго-
ворили о возрождении казачества, 
то воспринято это было как сим-
волическая ностальгия по когда-то 
утраченной народом национальной 
независимости и свободе. Читатели 
считали, что оживится работа музе-
ев, пропаганда украинской нацио-
нальной культуры. Но те, кто подал, 
казалось бы, безобидную идею, име-
ли в виду гораздо большее. Прошло 
немного времени, и слово “казаки” 
стало мелькать в прессе в связи с со-
общениями о происшествиях, стыч-
ках, избиениях граждан56.

Намагаючись пояснити природу нео-
козаків, кримськотатарський дискурс ви-
користовує й іншу характерну модель, яку 
можна умовно назвати схемою історич-
ного висновку, яка намагається пояснити 
сутність сучасного феномену шляхом ви-
явлення його історичних джерел. Отже, 
прочитані з погляду іншої сторони ті самі 
міфи про козацьку славу, на яку посила-
ються самі козаки, використовуються як 
прямий доказ їхньої природної схильності 
до насильства і вписуються у вже окресле-

ну вище схему ЗЛОЧИНУ, суб’єктом якого 
виступає Росія. Пор.:

 
Эпизодическое появление каза-

ков в Крыму в конце средних веков 
отождествлялось с грабежами и 
насилием по отношению к прожи-
вавшему в Крымском ханстве насе-
лению. <...> После захвата Крыма 
Российской империей появились ка-
зачьи заставы, призванные навязы-
вать крымскотатарскому населению 
имперскую волю Его Величества57.

Певний дисонанс при застосуванні схе-
ми історичного висновку вносять тексти 
про союзні відносини між кримськими та-
тарами та українськими козаками в період 
Кримського ханства. Пор.:

С “классическими” запорожски-
ми казаками крымский хан, как не-
редко бывает в политике, заключал 
союзы, сражаясь с общим врагом58.

Цікаво, що вочевидь штучна ідентич-
ність, яка конструюється у Криму серед 
частини російськомовного населення, – 
«козаки», – із застосуванням нововинай-
дених вербальних та невербальних59 сим-
волів, сприймається кримськими татарами 
«на віру» так наче б вона справді була то-
тожною з історичним козацтвом. Частково 
цю готовність вірити у такий нововинай-
дений конструкт можна пояснити тим, що 
він не є винятковим, а радше репрезентує 
певну тенденцію, спільну для представ-
ників багатьох груп, у тому числі і самих 
кримських татар. До ряду подібних фе-
номенів нововинайдених (або перевід-
критих) ідентичностей можна віднести 
створення псевдомасонських лож, гру в 
поміщиків, поширену серед частини но-
вітнього українського політичного класу60. 
До цієї ж тенденції має, принаймні част-
ково, відношення поновлення інтересу до 
релігії як форми засвоєння нової ідентич-
ності. Це явище можна, напевно, поясни-
ти двома проблемами, з якими зіткнулися 
пострадянські суспільства внаслідок зане-
паду тоталітаризму, – кризою ідентичності 
та архаїзацією масової свідомості61. 

2.2 Кримська влада 
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Кримська влада та можновладці харак-
теризуються переважно в ідеологічних 
термінах: режим коммуно-фашистов и 
шовинистов, русские депутаты-шовини-
сты. Ці терміни не є новими і вживалися 
ще у демократичному дискурсі епохи глас-
ності на позначення тодішнього політич-
ного класу (так званої партійної номенкла-
тури). Почасти вони і зараз кореспонду-
ють із кримською політичною реальністю, 
адже комуністична партія і досі відіграє 
помітну роль на місцевій політичній сце-
ні. Наголос на шовінізмі свідчить про те, 
що ключовим параметром оцінки у цьому 
ряду є ставлення до кримськотатарської 
спільноти. 

Поведінка кримської влади оцінюється 
як некооперативна або, частіше, конфрон-
таційна. Вона виявляє нещирість, схиль-
ність до сумнівних з погляду законності і 
моралі дій. Пор.: 

(1) И в этой борьбе (проти крим-
ських татар. – О.Б., І.С.) власть по-
стоянно использует банальную, но 
тем не менее всегда действенную 
технологию – провокацию, чув-
ство зависти у обывателя62.

(2) Вопрос стоит о цинизме сим-
феропольской власти, которая се-
годня, когда все работы проведены и 
процедура согласования закончена, 
показывает на новое место и гово-
рит: “А теперь попробуйте там это 
сделать…”63

Влада діє в інтересах інших, некрим-
ськотатарських, груп (або у власних інте-
ресах чиновників). Влада сприймає будь-
які вимоги кримських татар як агресію 
проти себе і намагається від неї обороня-
тися. Добитися чого-небудь від влади за 
таких обставин рівноцінно виграній битві. 
Пор.:

<...> идет открытая поддержка вла-
стями и чиновниками в строительстве 
православных объектов, в то время 
как мусульмане практически боем до-
биваются открытия новых и возврата 
старых культовых сооружений64.

Здатність до самоорганізації та активні 
дії з боку кримських татар можуть викли-

кати у влади розгубленість, але аж ніяк не 
розуміння. Пор.:

Но вернемся к вопросу о взаимо-
отношении с властями после начала 
мирной акции крымских татар – ин-
формационного пикета. Конечно, 
часть крымских политиков, не ожи-
давшие столь консолидированной 
позиции крымских татар, были ка-
кое-то время в растерянности65.

Отже, у підсумку можна сказати, що 
кримська влада переважно концептуалізу-
ється як супротивник – вона подається як 
чужа і ворожа як в ідеологічному, так і в 
культурному відношеннях. 

2.3 Тюркський світ, Туреччина, тюрк-
ські народи 

Образи світу за межами своєї країни 
відіграють важливу роль з погляду визна-
чення власної культурної та політичної 
ідентичності. Окремі країни або регіони 
можуть подаватися як еталони, або моделі 
для наслідування, унаочнення уявного на-
прямку розвитку або, навпаки, бути точкою 
відштовхування66. Окрім Росії і Заходу, які 
є визначальними культурними і політич-
ними орієнтирами у загальноукраїнському 
контексті, особливе місце у російському 
націоналістичному дискурсі у Криму по-
сідає Туреччина. Неабияка увага приділя-
ється російсько-турецьким війнам, істо-
ричним, культурним, фінансовим зв’язкам 
кримських татар з Туреччиною і, нарешті, 
актуальній присутності турків у Криму. У 
сучасному контексті глибинною структу-
рою, на якій побудовані і на підтримку якої 
у прямій чи імпліцитній формі працює цей 
великий корпус текстів, є уявлення про 
кримських татар як агентів Туреччини, яка 
начебто хоче повернути собі Крим. 

Отже, цікаво з цього погляду подиви-
тися на те, яке місце займає Туреччина на 
ментальній мапі самих кримських татар. У 
першу чергу кримськотатарський дискурс 
контрастує з російським у кількісному 
відношенні, адже Туреччина у кримсько-
татарських газетних текстах згадується 
помітно менше, аніж у ключових росій-
ських націоналістичних виданнях (таких 
як «Крымская правда», «Крымское время» 
тощо). У переважній більшості випадків 
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це суто інформаційні повідомлення. Тра-
пляються поодинокі історичні розвідки, 
які полемізують з російськими історика-
ми щодо оцінки тих чи інших подій в іс-
торії Криму. Як приклад можна навести 
статтю, автор якої виступає проти спроб 
представити анексію Криму Російською 
імперією у форматі «освободительной 
русско-турецкой войны», а також пояснити 
еміграцію кримських татар 1860 року до 
Туреччини як мотивовану «религиозным 
фанатизмом» та «националистическими 
тенденциями»67. Натомість справжньою 
причиною виходу кримських татар, на 
думку автора, був «экономический и поли-
тический гнет». Інші тексти також не лише 
спростовують наявність якогось сутнісно-
го зв’язку з Туреччиною, а й намагаються 
підкреслити окремішність кримських та-
тар і навіть їхню культурну перевагу над 
турками. Пор.:

Во времена Крымского ханства, 
а это 3,5 столетия, полуостров был 
показательным исламским регио-
ном. Отсюда приглашали имамов 
учительствовать в медресе Турции, 
настолько высок был его религиоз-
ный имидж68.

У контексті кримської історії кримські 
татари протиставляються туркам як авто-
хтони прибульцям. З Туреччиною, таким 
чином, йде заочна суперечка за право 
власності на історичний Крим. Цікаво, що 
опонентом у ній виступає російська істо-
рична наука, яка обвинувачується у спробі 
представити як турецьке те, що по праву 
належить кримським татарам. Отже, Ту-
реччина, попри стереотипи, поширені у 
російському націоналістичному середови-
щі, постає як інший, як ще один конкурент 
в уявній суперечці за кримську спадщину 
і, попри мовну та культурну спорідненість 
(на фоні якої підкреслюються відміннос-
ті), аж ніяк не наближається до тієї ролі 
еталону, або авторитету, яку віддають Росії 
місцеві російські націоналісти. Пор.: 

После выездной сессии Институ-
та истории АН СССР, состоявшейся 
в мае 1952 года, постановившей ре-
шительно бороться с идеализацией 
роли хазар, половцев, татар в исто-

рии Крыма, появилась установка 
иноземного происхождения на-
звания города – Гезлев, от якобы 
увиденного в XVII (!) веке неким 
турецким пашой дома с окном на 
крымском берегу. Если принять эту 
«версию», то, выходит, у одного из 
самых развитых городов Крымского 
ханства до середины XVII века во-
обще не было названия! Но зато ту-
рецкая калька тюрко-кыпчакско-
го Кезлев в этом случае работает 
на версию отсутствия крымскота-
тарской автохтонности69.

Однією з базових моделей розуміння 
міжнаціональних відносин у пострадян-
ському дискурсі й досі залишається мета-
фора спорідненості (народи – брати, і рес-
публіки – сестри ). Якщо у радянську добу 
братніми вважалися усі народи СРСР неза-
лежно від їхнього походження, то з 1990-х 
років такими визнаються переважно ті, що 
належать до однієї мовної та / або релігій-
ної групи70. У цьому контексті цікаво поди-
витися, яке місце у кримськотатарському 
дискурсі займають народи тюркської мов-
ної сім’ї і які саме етнічні групи визнача-
ються у термінах спорідненості. 

Образ народів тюркської мовної сім’ї 
як історичної або культурної спільноти – 
«тюркського світу» – у кримськотатарсько-
му політичному дискурсі займає незначне 
місце. Увагу цьому концепту приділяє лише 
невелика група інтелектуалів, яка виявляє 
цікавість до діяльності низки асоціацій на-
уковців та діячів культури тюркських на-
родів колишнього СРСР, з головними цен-
трами в Казані, Астані та Баку71. Дискусія 
навколо концепту «тюркського світу» має 
характерні ознаки постколоніального дис-
курсу. Для кожного з його учасників у цен-
трі уваги перебуває власна етнічна група, 
приписувані їй ідеї, цінності, страждан-
ня, а спільні елементи, уявлення про схо-
жість історичної долі виступають як фон 
або засіб посилення аргументативної бази 
окремих націоналістичних програм. Отже, 
говорячи про «тюркський світ», кримсько-
татарські учасники цього дискурсу насам-
перед говорять про себе. Пор.: 

Российской империей были лик-
видированы самостоятельные 
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государства тюрков, с целенаправ-
ленным уничтожением их духовного 
мира, культуры и истории. В период 
коммунистического режима СССР 
многие тюркские народы были 
депортированы со своих родных 
земель и подвергнуты геноциду, в 
том числе и крымскотатарский72.

Окремий наголос у цьому контексті ро-
биться на загрозі асиміляції тюркських на-
родів, яка подається як мета політики Росій-
ської імперії та Радянського Союзу. Пор.:

В результате этого эксперимента 
(йдеться про введення нових сис-
тем писемності на основі кирили-
ці. – О.Б., І.С.) тюркские народы 
оказались замкнутыми в узком про-
странстве, что вызывало в их среде 
ассимиляционные и деградацион-
ные процессы73.

Як видно з наведених прикладів, у тек-
стах про «тюркський світ» наголос робить-
ся на втраті власної національної держав-
ності, депортації, геноциді та асиміляції, 
тобто проблемах, які є ключовими для мо-
дерного кримськотатарського етнонаціо-
налізму, але не обов’язково є актуальними 
або в тій самій мірі актуальними для пред-
ставників інших тюркомовних народів ко-
лишнього СРСР74. 

Серед тюркських народів у кримсько-
татарському медіадискурсі окремо виділя-
ються узбеки, казанські татари та караїми. 
Узбеки згадуються переважно у контексті 
спогадів про період висилки у Центральну 
Азію. Остання здебільшого концептуалізу-
ється як чужий культурний простір («когда 
мы жили в Азии»75, або у художньому тексті 
«когда [мы] умирали в чуждых азиатских 
землях»76), що був небезпечним для крим-
ськотатарської етнічної ідентичності. Пор.: 

Мы жили в Узбекистане, наша 
музыка “обузбечилась”, приеха-
ли в Крым, она “обрусела”. Выход 
один – создание национальной авто-
номии. Она сбережет нашу культуру 
и менталитет77.

У дворі Кримського індустріально-

педагогічного університету в Сімфе-
рополі є пам’ятник зі словами подяки 
узбецькому та українському народам. 
Отже, узбеки постають у позитивному 
образі колишніх сусідів, народу, який 
надав притулок кримським татарам під 
час депортації. На відміну від україн-
ців, які виступають як «союзники»78, на 
узбеків може поширюватися такий тер-
мін з царини міжособистісних стосун-
ків, як «друзі», який зображує близький 
рівень відносин, але водночас виключає 
спорідненість. Пор.:

Многие протянули нам руку по-
мощи. <…> Из Казани ринулись на 
наши самострои студенческие отря-
ды, которые безвозмездно помогали 
строить дома, узбекские друзья не 
скупились, и оттуда шли подарен-
ные строительные материалы, ме-
ханизмы и грузовые автомобили, из 
Сибири и Урала шли эшелоны леса 
и сборные дома. Руку помощи про-
тянули нам прибалтийские респу-
блики79.

Той факт, що узбекам приділяється осо-
блива увага на тлі інших народів колиш-
нього СРСР, зокрема Центральної Азії, 
можна пояснити тим, що найбільша діа-
спора кримських татар у період депортації 
опинилася саме в Узбекистані. Ще більш 
важливим, мабуть, є те, що саме там кон-
центрувалася національна еліта і форму-
валися первинні осередки національного 
руху. Пор.:

Национальное движение, за-
родившееся в середине 1950 гг. в 
Узбекистане, носило отнюдь не 
локальный характер. <…> Узбе-
кистан являлся очагом движения, 
поскольку именно туда была вы-
слана национальная элита народа, 
были сосредоточены силы, которые 
нельзя было обвинить в коллабора-
ционизме – они партизанили, дош-
ли до Берлина и вдруг оказались за 
колючей проволокой тоталитарного 
режима…80 

Казанські татари згадуються у крим-
ськотатарському дискурсі переважно в кон-
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тексті зіставлення Росії і України. Пор.:
Так уж случилось, у России свои 

татары, у Украины – свои. Только 
вот отношение к ним почему-то раз-
ное. Крымских татар даже у себя на 
Родине, в Крыму, не признают ти-
тульным народом81.

Частина опозиційних до Меджлісу сил 
використовує національно-територіальну 
автономію казанських татар та їхній ста-
тус як «титульної нації» в Татарстані як 
аргумент у критиці української політики 
щодо кримських татар, але, головним чи-
ном, проукраїнської позиції лідерів націо-
нального руху82. Пор.: 

18 октября нынешнего года, в 
день образования Крымской АССР, 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин заявил в прямом 
эфире о том, что российские татары 
являются второй титульной нацией 
в государстве. И это несмотря на то, 
что татары составляют чуть боль-
ше 3,5% от населения России. Они 
там пользуются всеми правами. А в 
Украине крымских татар кое-кто не 
только за коренной, просто за народ 
не считает – мы тут безликое, так на-
зываемое меньшинство или просто 
депортированные граждане83.

На фоні помітної кількості згадок про 
Татарстан84 привертає увагу той факт, що 
численна громада казанських татар у Кри-
му85 практично відсутня у кримськотатар-
ському медіадискурсі. За даними наших 
польових досліджень 2003–2007 років, 
контакти між громадами кримських та вол-
го-уральських татар є дуже  обмеженими86. 

Єдиний тюркський етнос, на який може 
поширюватися метафора спорідненості у 
кримськотатарському дискурсі, – це караї-
ми. Цікаво, що, окрім терміна спорідненос-
ті «браття», до них застосовується також і 
політичний концепт «співвітчизники», який 
у всіх інших контекстах вживається винят-
ково щодо самих кримських татар. Пор.: 

Дорогие соотечественники и 
друзья, братья-караимы! Ещё раз 
оглянитесь и проанализируйте свою 
историю. В борьбе за выживание и в 

стремлении сохранить свою индиви-
дуальность, вы на протяжении всей 
своей истории выбирали себе друзей 
и покровителей. В ХV веке вашими 
друзьями стали крымские татары, 
которые, уважая ваше стремление 
оставаться при своей вере, созда-
ли все условия для осуществления 
этого87.

Цікаво, що відмінна релігійна ідентич-
ність караїмів, які належать до особливої 
течії юдаїзму, не тільки не заперечує спо-
рідненості, а навіть стає у пригоді як фон 
для підкреслення однієї з ключових цін-
ностей в уявленні кримських татар про 
себе – толерантності. У зверненні до цієї 
нечисленної етнічної спільноти як до «бра-
тів» найважливішою підставою є тривалий 
період історичного співіснування в тюрко-
мовному мікрокосмі Кримського ханства, 
що подається як аргумент для залучення 
караїмів на свій бік у боротьбі за достойне 
майбутнє. 

У підсумку можна сказати, що образи 
окремих тюркських народів та «тюрксько-
го світу» функціонують у сучасному крим-
ськотатарському дискурсі переважно як до-
повнення та фон для підкреслення певних 
позитивних рис власне кримськотатарської 
ідентичності та ключових концептів ідеоло-
гії національного руху. Контури «тюрксько-
го світу» не перетинають кордонів колиш-
нього СРСР або Російської імперії. Із цього 
контексту цілком випадає Туреччина / тур-
ки, які постають як іноземці і конкуренти 
в уявній боротьбі за кримських спадок. На-
справді спорідненими («братами») в рамках 
цих уявлень виступають лише ті народи, які 
історично жили в Криму88. 

 
2.4 Україна 

Одним із ключових питань у крим-
ськотатарському дискурсі про Україну є 
оцінка того, що Українська держава зро-
била для кримських татар. Оцінки коли-
ваються в доволі широкому діапазоні. Те, 
що зробила Україна, вимірюване у кіль-
кісних параметрах, може оцінюватися 
по-різному (переважно скептично), але 
увагу привертає насамперед ціннісний 
вимір – пов’язаний з відчуттям людської 
гідності. Пор.:
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После полувекового клейма «пре-
датель», которое носил наш народ, 
Украина приняла нас на равных, пу-
блично на весь мир объявив, что это 
клеймо было нам несправедливо на-
вешано. Что бы мы ни говорили, но 
на сегодня мы имеем 15 школ, уни-
верситет, театр, библиотеку, 30 ты-
сяч детей изучают родной язык, мы 
имеем все атрибуты полноценного 
гражданина Украины. Есть реаль-
ные факты, реальные шаги государ-
ства, может быть. Но мы чувствуем 
себя гражданами Украины, при 
всех огромных недостатках89.

Помітно, що навіть найбільш позитивні 
оцінки, як правило, подаються з певними 
застереженнями. Наголос на моральній 
підтримці, отриманій з боку України, на її 
внеску у підвищення самооцінки відсилає 
нас до вже окресленої вище теми бачен-
ня себе як жертви, як одного з ключових 
елементів сучасної кримськотатарської 
ідентичності. Сценарій ЗЛОЧИНУ (проти 
народу) передбачає розв’язку – своєрідний 
антиклімакс, очікування якого пов’язуєть-
ся з Україною. Висловлюючись соціаль-
но-психологічними термінами, посттрав-
матичний синдром потребує соціальної 
терапії, і тут Україна оцінюється як потен-
ційний терапевт. 

Існує й інша, скептична, позиція. На 
рівні аналізу дискурсу важко оцінити її 
потужність у кількісних параметрах – не 
можна сказати, наприклад, яка частина 
кримськотатарської спільноти схильна 
оцінювати Україну в більш песимістичних 
термінах. Можна лише відзначити меншу 
кількість текстів, де Україна зображуєть-
ся як причетна до геноциду кримськота-
тарського народу. Співучасть у злочині 
ставиться у провину радянській Україні, 
подеколи це звинувачення поширюється і 
на сучасну незалежну Українську державу. 
Важливо відзначити, що подібні тексти ви-
никають у контексті критики керівництва 
Меджлісу. Пор.: 

Тут уместно вспомнить, как по-
сле Указа Верховного Совета СССР 
от 1967 года, снявшего огульные 
обвинения с крымскотатарского на-
рода, и Постановления Президиума 

Верховного Совета СССР, дающего 
право крымским татарам проживать 
на всей территории Советского Со-
юза, украинские руководители дела-
ли все, чтобы не пускать коренных 
жителей на свою родину. Хлынув-
ший в Крым поток крымских татар 
с детьми и стариками, по существу, 
подвергся вторичной депортации. 
Чтобы выселение носило законный 
характер, Киев просил ЦК КПСС 
ввести в Крыму такой же жесткий 
паспортный режим, как и в Москве.

Нынешнее руководство Украин-
ского государства как правопреем-
ника УССР должно принести изви-
нения крымскотатарскому народу, 
немцам, грекам, армянам, болгарам 
и громогласно осудить своих пред-
шественников, дав суровую оценку 
их действиям, приведшим к допол-
нительным лишениям и страданиям 
всех тех, кто был выслан из Крыма в 
1944 году. Чтобы смыть пятно про-
шлого позора, Киев должен изме-
нить отношение к бывшим депорти-
рованным, реабилитировать их и не 
пытаться ассимилировать крымских 
татар90.

Характерно, що тут, як і в попередньо-
му прикладі, від України очікується пере-
дусім моральна компенсація. 

Визнання українського громадянства як 
цінності ще не означає прийняття або на-
віть розуміння концепту політичної нації. 
Характерно, що політичні процеси не тіль-
ки у Криму, а й в Україні в цілому розумі-
ються як реалізація етнонаціоналістичних 
програм, насамперед української. Пор.:

На страницах украинских СМИ в 
последние годы настойчиво прово-
дится мысль о том, что Крым – ис-
конно украинская территория, а 
крымские татары – граждане Укра-
ины. Если это так, непонятно, по-
чему же в Украине напрочь игно-
рируются историческое прошлое 
полуострова и проблемы одного 
из коренных народов страны? Что 
это – политическая близорукость 
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или опасный для самой же Украи-
ны синдром имперских амбиций?

Неужели непонятно, что, отка-
зывая крымским татарам в праве на 
Родину, в сохранении своей нацио-
нальной идентичности, в праве на 
возрождение и развитие как этно-
культурного феномена, нынешняя 
политическая элита страны дает 
повод усомниться в таком же пра-
ве украинского народа тем, кто не 
желает видеть Украину свободной 
и независимой?..91

Але якщо українська державність ви-
знається на всій території, то сферою са-
мовизначення українців (як корінного на-
роду) у рамках такого підходу є материко-
ва Україна. Реалізація ж проекту розбудови 
Української держави в Криму передбачає 
посередництво у вигляді кримських татар 
не просто як громадян, а як народу, якому 
належать історичні права на цю терито-
рію. У рамках такої концепції невизнання 
особливих прав кримськотатарського на-
роду на власну батьківщину ставить під 
сумнів легітимність подібних за своєю 
природою прав українців і створює загро-
зу перетворення нового українського по-
літичного проекту на «імперський». Така 
гібридна форма націоналізму, яка поєднує 
риси класичного етнонаціоналізму з дер-
жавним націоналізмом, має свої витоки у 
ленінсько-сталінській моделі державно-
го устрою СРСР, в якій de facto унітарна 
держава поєднувалася із самовизначенням 
окремих етнічних груп на їхніх національ-
них територіях. 

Великий український проект (на тере-
нах як материкової України, так і Криму), 
таким чином, постає як здійснення двох 
етнонаціоналістичних програм, які наче 
доповнюють одна одну. У рамках такої 
концепції кримські татари постають як 
єдина проукраїнська сила у Криму. Пор.:

И если сегодня в Крыму, где осо-
бенно процветают, активно поддер-
живаемые извне, сепаратистские и 
антиукраинские силы, крымские та-
тары являются <...> единственной 
организованной прогосударствен-
ной силой и главными украинца-

ми, то это тоже в значительной мере 
благодаря тому, что были такие люди, 
такие подлинные друзья крымскота-
тарского народа и патриоты Украи-
ны, как П. Григоренко, В. Черновил, 
Л. Плющ и многие другие украин-
ские правозащитники92.

Отже, унія двох етнонаціоналістичних 
проектів аргументується спільною історі-
єю боротьби українських і кримськотатар-
ських дисидентів проти радянської імперії 
за самовизначення власних народів, у якій 
найкращі з українців стали не лише союз-
никами, а справжніми друзями кримських 
татар. Ці постаті слугують символом і сво-
єрідними прототипом жаданих відносин з 
Україною та українським народом у ціло-
му (пор. вище с.86: про образ українців як 
союзників і «друзів»). 

Політика сучасної України щодо крим-
ських татар викликає певні побоювання. Її 
підозрюють у подвійній грі. Так, за офіцій-
но проголошеною метою «соціальної інте-
грації» вбачають приховане бажання під-
дати кримських татар асиміляції, яка розу-
міється як розчинення в оточенні, втрата 
межі між ми і вони. Пор.:

Что такое социальная интеграция? 
Это понятие очень часто применяет-
ся в отношении инвалидов, молоде-
жи <...> то есть они должны вжиться 
в массы, чувствовать себя такими 
как все. В отношении какой-то на-
циональной группы это может озна-
чать и ее ассимиляцию93.

Заперечення можливості зіставлення з 
«інвалідами» та «молоддю» – групами на-
селення, котрі перебувають у зоні соціаль-
ної ексклюзії, – яке береться як презумпція 
до цього твердження, знову відсилає нас 
до теми гідності і власної самооцінки. 

Ключові аргументи на користь бажання 
влади асимілювати кримських татар зна-
ходяться у самому дискурсі влади, який, 
наголошуючи на образах національної 
єдності, подеколи потрапляє у когнітивну 
пастку між мовою традиційного україн-
ського етнонаціоналізму і новітнім дис-
курсом про політичну націю94. Так, вели-
ку дискусію у кримськотатарських медіа 
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викликають такі виступи українських та 
кримських посадовців:

Наша ідея – це ідея державності. 
Наша ідея – це сильна держава, єди-
ний народ, єдина державна мова, єди-
на православна церква, єдина нація. У 
цьому я бачу суть національної ідеї95.

На місцевому рівні «обмовки» крим-
ських чиновників, які демонструють від-
сутність чутливості до питань групової 
ідентичності96, сприймаються як пряма 
образа національної гідності, а в публічній 
дискусії стають потужним аргументом на 
підтвердження поширених у масовій сві-
домості страхів прихованої змови проти 
кримських татар. Пор.: 

Концепция этнической и языко-
вой ассимиляции крымских татар на 
государственном уровне в Украине 
существует. Она не рекламируется, 
держится в секрете, но в среде, при-
ближенной к Президенту, ею вполне 
успешно руководствуются. В долж-
ностных инструкциях Службы безо-
пасности красной нитью проходит 
мысль: “Выждать смену поколений 
в крымскотатарском народе. Делать 
упор на молодежь. Смелее пускать 
ее во власть. Работая во власти, они 
будут работать на власть и т.д. и т.п.”. 
Бурдюгов не может об этом не знать, 
Бурдюгов не может путать “ассими-
ляцию” с “интеграцией”, как кое-кто 
пытается нас уверить. Он не огово-
рился. Он сознательно запускает в 
народ меченое слово, чтобы органы 
фиксировали реакцию. От этого бу-
дут зависеть дальнейшие президент-
ские шаги в решении крымскотатар-
ского вопроса97.

Окрему проблему становить рецепція 
західного дискурсу про Україну, який по-
трапляє у кримськотатарський дискурс з 
української преси в російському перекла-
ді. Ключові концепти європейського по-
літичного дискурсу часто губляться або 
відфільтровуються під впливом потуж-
ного українського етнонаціоналістичного 
дискурсу. Яскравий приклад становить 
інтерв’ю Хав’єра Солани, в якому він дав 

оцінку ситуації у Криму. Говорячи про 
процес формування української політич-
ної нації, європейський політик доклав 
чимало зусиль, аби не образити етнічні 
меншини. Усі відповідні акценти повністю 
загубилися в російському та українському 
перекладах, які надрукувала газета. Пор.: 

Украина недавно отпраздновала 
16-ю годовщину своей независимо-
сти, и мы видим, что граждане вашей 
страны считают себя украинцами. 
Причем понятие «украинство» охва-
тило все аспекты жизни, в том чис-
ле народные традиции, религиозные 
верования и различные этнические 
группы людей, составляющих народ 
Украины98.

Останнє відфільтроване в описаний 
вище спосіб речення приводить кримсько-
татарського публіциста до хибного висно-
вку, що позиція ЄС полягає у підтримці по-
літики асиміляції кримських татар, що ви-
кликає передбачувану емоційну  реакцію: 

Интересно, кто ему напел, что 
мы уже ассимилировались и «укра-
инство» охватило и наши народные 
традиции, которые крымские татары 
хотят возродить, и даже наше тради-
ционное мусульманское вероиспо-
ведание? <…> Это что, демократия 
по-европейски? Мы, как и русские, 
как и представители других наро-
дов, хотим сохранить свою нацио-
нальную самобытность и найти для 
себя достойную нишу в украинском 
сообществе. И если Хавьер Солана 
не хочет дестабилизации в Крыму, 
он должен это понять99.

Україні може приписуватися бажання 
позбутися кримських татар або маніпу-
лювати ними. Метафора «козирної карти» 
заради виграшу в великій політичній грі 
яскраво відображає ці емоційно навантаже-
ні оцінки100. Пор.:

Нужна ли Украине такая «голов-
ная боль»? Нет, народ ей не нужен, 
а Крым – да. Поэтому чем меньше 
останется репрессированных, тем 
легче будет государству. Нет лю-
дей – нет проблемы. Крымские та-
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тары Украине нужны как «козырная 
карта» в большой политической игре 
с Россией101.

Образ України як метрополії з харак-
терними ознаками антиколоніального дис-
курсу також трапляється у кримськотатар-
ських медіа переважно у текстах опозицій-
них до Меджлісу постатей. Україні припи-
суються деякі традиційні імперські моделі 
політичної поведінки, такі як хрестоматій-
ний принцип британської колоніальної по-
літики «розділяй та володарюй». У крим-
ському контексті Київ начебто намагається 
навмисно зіштовхнути «слов’ян» із крим-
ськими татарами. Пор.:

Вектор борьбы умело перенесен 
в Крым, где славяне устраивают раз-
борки с крымскими татарами. Пусть 
ругаются и дерутся между собой, 
так спокойнее. Под шумок там что-
то и нахапать можно102.

Подібні закиди використовуються лише 
як аргумент у полеміці з проукраїнською 
позицією в Меджлісі. Фрейм «Україна як 
імперія», імпліцитно присутній у цьому 
контексті, – це лише політична метафора, 
а не твердження, яке можна оцінювати з 
точку зору його істинності. Очевидно, що 
автор не вірить в те, що Україна «насправ-
ді» є імперією. Персональні інтереси окре-
мих осіб як мотив політичної поведінки, 
зокрема, дисонують зі сталими уявлення-
ми про «справжні» імперії.

2.5 Росія
Тема Росії актуалізується в контексті 

центральної для кримськотатарської іден-
тичності схеми ЗЛОЧИНУ (див. вище 
с.81) в її розширеній версії, яка постає як 
серія агресивних дій, спрямованих про-
ти кримських татар з періоду руйнування 
Кримського ханства до депортації, та їхніх 
наслідків аж до сучасності. У розширено-
му сценарії ЗЛОЧИНУ Росії відводиться 
роль суб’єкта. Пор.: 

Напомним, что геноцид крым-
скотатарского народа берет начало с 
1778 года, с момента захвата Крыма 
Российской империей, который от-

мечен жестоким подавлением мяте-
жей крымских татар, выживанием 
из насиженных мест, голодомором, 
и апогеем стал 1944 год, когда весь 
крымскотатарский народ был окле-
ветан советским коммунистическим 
режимом как “народ предатель”, “на-
род-пособник фашистов” и депорти-
рован на Урал и Среднюю Азию103.

Росія і досі залишається суб’єктом ЗЛО-
ЧИНУ, бодай у потенції. Пор.:

Не секрет, что Россия, возрождая 
свои имперские амбиции, устреми-
ла свой взгляд на территории, ото-
шедшие из её состава, и открыто 
поддерживает пророссийские силы 
в Приднестровье, Абхазии, Южной 
Осетии и в том числе Крыму. <…> 
Крым – единственный регион из 
данного списка, где России не уда-
лось развязать кровопролитие, од-
нако это не означает, что она с этим 
смирилась104.

Те, що Росія є суб’єктом ЗЛОЧИНУ та 
актуальним джерелом загрози, пояснюєть-
ся її незмінною внутрішньою природою, 
природою російського народу, яка прирі-
кає Росію завжди бути імперією. Пор.:

Россия, за века привыкшая к 
централизованному управлению, за 
исключением небольшой части сто-
ронников демократического режима, 
наконец-то вновь обрела себя, как 
будто после недолгого путешествия 
в незнакомые края вновь вернулась 
домой. Русский народ, издревле ис-
пытывающий благоговение перед 
барином, наконец получил предмет 
обожания, своеобразного самодерж-
ца, в честь которого поют новые 
гимны. То, что вместо “Боже, царя 
храни…” исполняют “Такого, как 
Путин…”, сути не меняет105.

Імперська природа Росії безперечно зу-
мовлює її постійну схильність до експан-
сії. Пор.:

Вопрос о восстановлении или 
образовании новой империи явля-
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ется весьма актуальным если не для 
большинства российского населе-
ния, то для большинства российской 
политической элиты, и прежде всего 
для главы российского государства. 
Попытки осуществления этой “са-
краментальной” для России задачи 
мы, в Украине и особенно в Крыму, 
ощущаем как нельзя более чем чув-
ствительно106.

Окреслена роль Росії слугує негатив-
ним фоном для образу етнічних росіян, 
які живуть у Криму з періоду депортації, 
причому не лише тієї їхньої частини, яку 
можна схарактеризувати як «пророссий-
ские силы полуострова», а й ширшого за-
галу. Пор.:

И сегодня потомки тех, кто по-
селился в домах и на землях вы-
сланных крымских татар, любыми 
средствами препятствуют их возвра-
щению на свою землю – продолжая 
клевету, отказывая в выделении зем-
ли, устраивая провокации…107

2.6 Європа / ЄС

Образу сучасної Росії як еталона у всіх 
відношеннях, у тому числі як ідеальної мо-
делі взаємовідносин держави і немусуль-
манської більшості населення з мусульма-
нами108, у кримськотатарському дискурсі 
протиставляється образ сучасної Європи 
(ЄС). Європа зображується як суспільство, 
яке, на відміну від Криму, забезпечує ре-
алізацію прав національних та релігійних 
меншин. 

В столицах европейских стран 
мусульмане наверняка не состав-
ляют большинство населения, 
не являются титульной нацией, 
но мечети обычно стоят в центре 
города. В этом можно усмотреть 
уважительное отношение к ре-
лигиозным верованиям этой ча-
сти населения. У нас же, на древ-
ней крымской земле, известной в 
мире как цитадель сознательного 
ислама, куда приезжали получать 
высшее духовное образование из 

других мусульманских стран, в на-
чале третьего тысячелетия вдруг об-
наруживается, что в Симферополе 
городской совет или мэр города не 
могут удовлетворить просьбу му-
сульман Крыма выделить землю под 
строительство соборной мечети109. 
(Виділення наше. – О.Б., І.С.).

Кримські татари можуть інколи зобра-
жуватися як «справжні європейці». Ціка-
во, що у таких випадках слова про «євро-
пейськість» кримських татар лунають не 
від першої особи, а вкладаються у вуста 
«інших»:

Как отмечает руководитель Крым-
ского независимого центра полити-
ческих исследователей и журнали-
стов академик Петр Вольвач, крым-
ские мусульмане в это непростое 
время демонстрируют, что они на-
стоящие европейцы – терпеливые 
и толерантные. Он уверен, что, из-
брав европейский путь развития, 
Украина, ее правительство должны 
помочь этому многострадальному 
народу110.

Характерним у цьому пасажі є те, що 
Європа зображується у ціннісних термі-
нах. Порівняно із сучасним українським 
дискурсом на тему Європи, де переважає 
образ Європи як краю матеріального доб-    
робуту111, такий образ Європи більше 
відповідає, власне, європейському само-
визначенню, представленому в дискурсі 
країн-членів та в офіційних документах 
Європейського Союзу. Варто зауважити, 
що у фокус уваги потрапляють не всі, а 
лише певний сегмент – європейських 
цінностей112. Насамперед це притаманна 
сучасній Європі повага до прав меншос-
ті, до етнічних груп та культурних від-
мінностей з наголосом на необхідності 
їхнього збереження, тобто питаннях, які 
набувають особливого значення в контек-
сті дискурсу про права кримських татар 
як жертв утисків з боку держави. Увага до 
європейських цінностей зайвий раз свід-
чить про виразний моральний, ціннісний 
вимір кримськотатарського питання.
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РУХ за об’єднання монгольських наро-
дів у ХХ ст. передбачав, зокрема, утво-

рення незалежної Монголії у складі Зо-
внішньої Монголії, Внутрішньої Монголії, 
Барги, Алтайського округу та Туви1 (всі ці 
землі на початку минулого століття входи-
ли до складу Цінської імперії). Різним ас-
пектам цієї проблематики, зокрема історії 
виникнення терміна “панмонголізм”2, при-
свячена низка праць, здебільшого статей, 
таких авторів, як М. Гольман [Гольман 
1997], Л. Курас, В. Бабаков [Курас, Баба-
ков 1997], Л. Бат-Очір [Бат-Очир], Д. Жа-
маганова [Жамаганова 2000, 2005], Б. Ба-
заров [2002], Т. Халдуров [Халдуров 2005] 
та ін. Особливу увагу руху за об’єднання 
монгольських народів приділяє бурят-
ський дослідник Ш. Чимітдоржієв, якому 
належить велика кількість відповідних 
публікацій [Чимитдоржиев 1996, 1999, 
2000 та ін.]. Найбільш дослідженим яви-
щем в історії руху за об’єднання монголів 
залишається так званий панмонгольський 
рух 1919 року. До нього зверталися, зо-
крема, такі дослідники, як А. Сперанський 
[Сперанский 1992], Л. Юзефович [Юзе-
фович 1996], Л. Курас [Курас 1997, 2004], 
К. Хемфрі та У. Булаг [Humphrey, Bulag 
1996], Є. Бєлов [Белов 1999], Ю. Ципкін 
[Ципкин 1999], Л. Жабаєва [Жабаева І. 
2001], Т. Накамі [Наками 2000], Ш. Чи-
мітдоржієв [Чимитдоржиев 2000], Б. Ба-
заров [Базаров 2002], Ц. Батбаяр [Батбаяр 
2002]. Велику увагу приділяли науковці 
панмонгольській політиці з боку керівни-
цтва МНР у період 1920-х років – час най-
більшого розквіту об’єднавчих тенденцій. 
До цієї теми зверталися О. Желєзняков 
[Железняков 1996], Ю. Кузьмін, В. Сви-
нін [Кузьмин, Свинин], С. Рощин [Рощин 
1999], Б. Баабар [Baabar 1999], Л. Жабаєва 
[Жабаева 2001], Б. Базаров [Базаров 2002], 
В. Росов [Росов 2002], С. Лузянін [Лузя-
нин 2003], І. Шагдурова [2005] та ін. 

Безперечний інтерес становлять оцінки 
стану монгольського націоналізму напри-

І.В. Отрощенко

РУХ ЗА ОБ’ЄДНАННЯ 
МОНГОЛЬСЬКИХ НАРОДІВ

 ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. С. Лузяні-
на [Лузянин 1996, 2003], К. Каплонського 
[Caplonski 2000, 2004], Т. Гінзбурга [Gins-
burg 1999], Г. Тумурчулуна [Tumurchuluun 
1999], У. Булага [Bulag 1998, 2003], К. Си-
роєжкіна [Сыроежкин 2003], М. Россабі 
[Rossabi 2000, 2005], Ван Вейфан [Wang 
2005], В. Борового [Боровой 2006]3 та ін. 
За влучним висловом відомого американ-
ського монголіста С. Жагчида, це гасло 
(панмоголізм. – Авт.) усе ще привертає 
увагу всіх народностей, що населяють 
Монголію, тому що культурна Монголія є 
більшою за політичну Монголію. Ті люди, 
які розмовляють монгольською мовою, 
належать монгольській нації, і ті області, 
де живуть монгольські народи, є монголь-
ськими землями. Це емоційне, не юридич-
не питання [538, 245]. На думку сучасних 
ідеологів панмонголізму, об’єднана Мон-
голія мусить бути нейтральною, незалеж-
ною, федеративною державою під між-
народним захистом США, Японії, Англії, 
Франції та Індії [Лузянин 2003, 279]. Ціка-
во, що, підозрюючи Америку у підтримці 
сепаратистських етнічних та релігійних 
тенденцій, Пекін звинуватив США у під-
тримці панмонгольського руху [Cherian].

Дехто з дослідників вбачає витоки руху 
ще у ХVІІ ст., інші пропонують початок 
ХХ ст., 1911-й або 1919 рр. Американ-
ський монголіст У. Булаг слушно зазначає, 
що панмонголізм як перша сучасна мон-
гольська національна свідомість розвинув-
ся впродовж ХХ ст. [Bulag 1998, 136]. Ро-
сійський науковець Ю. Кузьмін пропонує 
таку схему кульмінаційних спалахів пан-
монгольського руху: початок ХХ ст., 1911–
1915 рр., 1917–1921 рр., 1925–1928 рр., 
1958 р., 1989–1993 рр. [Кузьмин 1998, 47]. 
До цього переліку, на думку авторки, мож-
на додати певні доповнення: принаймні 
1924-й та 1945 роки. Від початку консо-
лідуючим елементом і своєрідним прапо-
ром руху стає буддизм. За узагальненням 
дослідників, для одних панмонгольський 
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рух є способом зупинити процес денаціо-
налізації монгольського етносу через від-
родження старомонгольської писемності, 
розширення викладання бурятської мови, 
відновлення втрачених національних зви-
чаїв і традицій. Для других – це активіза-
ція процесу культурної взаємодії народів 
монгольського етносу, запозичення куль-
турних і наукових досягнень. Для тре-
тіх – найрадикальніших – передбачається 
створення у перспективі єдиної держави 
всіх монгольських народів. Як своєрідний 
зразок такого державного утворення під-
носиться імперія Чингісхана. Її образ (час-
то ідеалізований) стає символом націо-
нального відродження монголів, бурятів, 
калмиків, тувинців [Бедрик 2004]. Мовляв, 
пишання імперським спадком Чингісха-
на є, ймовірно, найістотнішим фактором 
об’єднання серед монгольських етнічних 
груп [Henochowicz 2008, 39], з цим сим-
волом всі монголи можуть ідентифікувати 
себе [Bulag 1998, 255].

Бурятська дослідниця Д. Жамагано-
ва наводить перелік різних політичних та 
суспільно-культурних ініціатив бурятської 
інтелігенції, що можуть бути віднесені до 
панмонголізму [Жамаганова 2002, 51]. За 
її словами, мислення у масштабах загаль-
номонгольських категорій може бути оці-
нене як панмонголізм, що розглядається як 
пошук національної ідеї для всіх народів, 
об’єднаних не стільки спільністю мон-
гольського походження, скільки спільніс-
тю культури та буддійської релігії. Лише 
представники бурятської інтелігенції мо-
жуть бути названі ідеологами панмонго-
лізму4. Створення психологічної спільнос-
ті всіх монгольських народів, загального 
налаштування, спрямованого на творчу 
діяльність на благо відродженої, незалеж-
ної, квітучої Монголії, було першим сту-
пенем панмонголізму як національної ідеї 
об’єднання монгольських народів [Жама-
ганова 2002, 56–57]. На мою думку, слова 
щодо створення психологічної спільності 
є певним перебільшенням, оскільки спіль-
ність і так існувала, обумовлена спільною 
культурою, писемністю, релігією, госпо-
дарським устроєм, звичаями. Ті ж буряти 
ще до початку ХХ ст. часто кочували мон-
гольськими теренами, їздили туди на про-
щу, в монгольських монастирях навчалися 
та мешкали бурятські лами. На початку 

ХХ ст. це був усталений стан речей. До 
Зовнішньої Монголії та Барги масово емі-
грували іркутські та забайкальські буряти 
впродовж першої третини ХХ ст., проте і 
тут навряд чи бурятська інтелігенція віді-
грала вирішальну роль. Щодо еміграції, то 
більший вплив тут справили скоріше по-
ради лам та шаманів. 

Дискусії точаться навколо багатьох ас-
пектів руху, зокрема історії, періодизації, 
історичної оцінки, перспектив розвитку. 
Деякі російські праці 1990-х рр. породили 
низку “штампів”, які часто-густо вирина-
ють то в одному, то в іншому дослідженні. 
Наприклад, підсвідомо складається вра-
ження, що еліта Зовнішньої Монголії ледь 
не єдина виступила у 1911 році з амбіцій-
ним прагненням об’єднати всі монгольські 
землі. Еліти ж останніх, мовляв, об’єдну-
ватися не бажали, прагнучи зберегти влас-
ні владні позиції. Проте така точка зору не 
відповідає тогочасним історичним реалі-
ям. Сумнівним, на думку авторки, є також 
поширений аргумент, що сплеск панмон-
гольських прагнень був можливий лише 
у періоди нестабільності і труднощів для 
Росії та Китаю. Самі об’єднавчі прагнен-
ня зародилися у Внутрішній та Зовнішній 
Монголії ще до падіння Цінської династії. 
Бурятські інтелігенти симпатизували пан-
монгольським ідеям ще до Лютневої рево-
люції. 

От лише декілька оцінок сучасних ро-
сійських дослідників щодо руху за об’єд-
нання монгольських народів. 

Можливо, панмонголізм слід розгляда-
ти як один із напрямів руху за самовизна-
чення й інтеграцію монгольських народів, 
які мали, з огляду на обставини, різні іс-
торичні долі, проте зберігали пам’ять про 
певну історичну єдність. З ряду причин, 
насамперед соціально-політичного харак-
теру, така форма етноцентризму не змогла 
знайти скільки-небудь значимої соціаль-
ної бази, інституціоналізуватися й істотно 
не вплинула на соціальну практику свого 
часу [Скрынникова… 2004]. Різноспрямо-
ваність векторів політичної та соціально-
економічної ситуації монгольських наро-
дів, різні завдання, що стояли перед ними, 
не сприяли реалізації цієї ідеї, що загину-
ла, ледь встигши зародитися. На думку ав-
торки, у цьому випадку навряд чи можна 
говорити як про “різноспрямованість век-
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торів”, так і про незначну соціальну базу. 
Наприклад, відомий американський мон-
голіст Р. Рупен вважав, що кожен монгол, 
незалежно від того, де він проживав і до 
якого стану належав, був у душі панмонго-
лістом, тобто “борцем за єдину, незалежну 
та суверенну Монголію” [цит. за: Гольман 
1997, 123–124]. Зі свого боку, У. Булаг до-
тримується думки, що панмонголізм не 
досяг успіху насамперед через сильні ро-
сійські та китайські заперечення, що за-
шкоджують його розвиткові й сьогодні 
[Bulag 1998, 136].

Побутує думка, що неабияку роль віді-
грає факт окремого розвитку монгольських 
народів упродовж кількох століть [Базаров 
2003, 18]. Мені особисто таке твердження 
здається перебільшенням – про окремий 
розвиток можна говорити лише у випадку 
з Калмикією та Бурятією, тоді як землі, що 
їх насамперед прагнули об’єднати монго-
ли, на початку XXст. перебували у складі 
однієї держави – Цінської імперії. В літе-
ратурі з панмонгольського питання зустрі-
чається й аргумент щодо “трьох братніх 
слов’янських народів”: мовляв, не відбу-
лося ж мовного, культурного та етнічного 
злиття, а такі ж близькі і в одній державі 
тривалий час співіснували [Кузьмин, Сви-
нин]! Проте забуваються особливості іс-
торичного розвитку, мовні, конфесійні, 
світоглядні розбіжності між росіянами, 
українцями та білорусами. На мою думку, 
при аналізі ситуації з монгольськими на-
родами це – не дуже вдалий аргумент. 

На переконання російських науковців, 
у гіпотетичному випадку створення єдиної 
монгольської держави постала б чимала 
низка внутрішніх проблем, які виникнуть 
за об’єднання народів з різним рівнем еко-
номіки та культури. Мовляв, державотво-
рення природно призведе до домінування 
однієї етнічної групи та однієї культури, 
правління однієї еліти або клану. Найімо-
вірнішим може стати домінування халха-
монголів5, які найбільшою мірою зберегли 
національні традиції й державність. На-
справді ж широке об’єднання роз’єднано-
го зараз монгольського етносу в єдине дер-
жавне утворення не зніме етнічних про-
блем, а, навпаки, може їх лише загострити 
з огляду на історичну незавершену консо-
лідацію різних груп монголомовних наро-
дів у єдині нації [Бедрик 2004]. Загалом, 

такі прогнози не є новими. Російські поса-
довці ще майже сто років тому намагалися 
підкреслити та перебільшити відмінності 
між представниками різних частин етно-
графічної Монголії: “Прихована неприязнь 
між значно культурнішими внутрішніми 
монголами та халхасцями завжди існува-
ла. Доводячи раніше Сайн-ноін-хану та ін. 
ургинським князям неможливість “приєд-
нання” до Халхи Внутрішньої Монголії, я 
вказував їм на очевидну навіть в Урзі не-
згоду внутрішніх монголів та халхасців 
та загрозу підкорення останніх першими 
як культурнішою та розвиненішою народ-
ністю”, – писав наприкінці 1915 року ро-
сійський віце-консул А. Хіонін [АВПРИ, 
161]. Проте авторці відмінності між мон-
гольськими етнічними групами не здають-
ся настільки принциповими, що мали б за-
шкодити гіпотетичному спільному прожи-
ванню. У першій половині ХХ ст. буряти, 
наприклад, емігрували до МНР та Барги і 
впроваджували там у життя звичне госпо-
дарювання, відмінне від сусідніх монголь-
ських хошунів6. Не такі категоричні й за-
хідні дослідники. У 1937 році О. Латтімор, 
визначний американський монголіст та 
китаїст, вважав, що у разі проведення ре-
форм, зокрема соціальних, у Внутрішній 
Монголії утворилася б певна однорідність 
між нею та Зовнішньою Монголією, що 
негайно змусила б внутрішніх монголів 
прагнути об’єднатися як одна нація [Lat-
timore 1937, 70]. 

Відмінно від наведених російських по-
зицій звучать міркування окремих мон-
гольських авторів. Мовляв, якщо розуміти 
панмонголізм як побудову єдиної Монго-
лії, то саме нинішня Монголія і є найчис-
тіший продукт панмонголізму, де всі гілки 
монголів грають свою, провідну роль у 
державі. “Поки існує незалежна Монголія, 
що поєднує у собі всі групи монголів – пів-
нічних, південних, західних і східних, за-
вжди буде існувати невидимий зв’язок між 
ними та монголами, що живуть донині на 
(тимчасово) окупованих територіях, і ніко-
ли не згасне надія на волю” [Хашчулуун 
2005]. Всіх монголів – з Монголії, Росії, 
Китаю та з інших країн – поєднує спіль-
ність мови, культури, звичаїв, релігії й той 
незаперечний факт, що всі вони впродовж 
п’яти століть жили у складі єдиної мон-
гольської держави. У свідомості монголів 



Східний світ №3 2008 107

І.В. Отрощенко

усього світу живе загальмонгольська ідея, 
прагнення якщо не жити разом на своїх ко-
рінних землях у рамках єдиної, сильної від-
родженої держави, то хоча б мати спільний 
культурний і політичний простір. Почуття 
приналежності до колись єдиного народу 
породило поняття “панмонголізм” – шля-
хетну патріотичну ідею, поклик серця роз-
ділених уже впродовж декількох століть 
народів [Бат-Очир]. Що ж до неподоланих 
відмінностей між монгольськими етнічни-
ми групами, то тут є цікаве спостереження 
американської дослідниці, яка проводила 
польові дослідження у Внутрішній Мон-
голії: так, всі студенти – внутрішні монго-
ли – перебувають під впливом халхаських 
пісень та культури, що веде, у свою чергу, 
до розмивання регіональних й етнічних 
кордонів і до відчуття панмонгольської єд-
ності... “Справді, багато внутрішніх мон-
голів підкреслює свій зв’язок одне з одним 
та з незалежною Монголією, посилюючи 
свою етнічну гордість через панмонголь-
ську ідентичність” [Henochowicz 2008, 38, 
45–46].

На спільну думку науковців, розвиток 
панмонголізму не відповідає ані росій-
ським, ані китайським інтересам, хоча Ки-
тай і наразі готовий прийняти монгольське 
об’єднання у сферу свого впливу. Дехто з 
дослідників зауважував на початку 1990-х 
років: є понад півмільйона монголів, які 
проживають у Росії, перш за все на прикор-
донних теренах Бурятії та Туви, хто бажав 
би інтегруватися до об’єднаної Монголії 
[Ziegler 1994, 534; Trenin]. Науковці тоді 
відзначали хвилювання й серед монголів 
Внутрішньої Монголії, які прагнули біль-
шої незалежності від Пекіна та зв’язків із 
сусідньою Монголією [Walsh 1993, 276]. 
Відмова останньої від комунізму виклика-
ла у Внутрішній Монголії народні демон-
страції на підтримку великомонгольського 
націоналізму. У жовтні 1991 року сидячий 
страйк був організований групою мон-
гольських студентів під китайським по-
сольством в Улан-Баторі. Студенти зібрали 
30 000 підписів під клопотанням, що ви-
магало покласти край китайським утискам 
прав людини у Внутрішній Монголії та 
негайного звільнення шести внутрішньо-
монгольських політичних в’язнів, арешто-
ваних у період придушення опору на пло-
щі Тяньаньмень (1989 рік). Хоча інцидент 

закінчився мирно, дослідники передбача-
ли, що істотне збільшення будь-якого пан-
націоналізму чи панбуддизму могло завда-
ти серйозної неприємності Пекіну [Baum 
1992, 502]. Студенти, які називали себе 
членами Асоціації князя Демчигдонрова7, 
присвяченої “духовному об’єднанню мон-
голів”, протестували проти упередженого 
ставлення до внутрішніх монголів у Китаї 
та бурятів у Росії, організувавши демон-
страції в китайських (1991) і російських 
(1993) посольствах [Ginsburg 1999, 252].

Економічне становище монголів, на 
думку західних фахівців, погіршилося піс-
ля початку китайських реформ. Це, разом 
із розширеними контактами з незалежною 
Монголією, створило умови для нового 
сплеску монгольського націоналізму та за-
гострення міжетнічних відносин, аж до зі-
ткнень із ханським населенням на початку 
1990-х років. У цих умовах, на переконан-
ня білоруського дослідника В. Борового, 
Далай-лама як верховний духовний гла-
ва всіх монгольських буддистів, з одного 
боку, і як суспільний діяч, який перебуває 
у стані тривалої конфронтації з існуючим 
у Китаї режимом, – з другого, – може ста-
ти символічним центром для консолідації 
всіх антиханських сил як у Монголії, так 
й у середовищі монгольської діаспори за 
її межами. Далай-лама, який користується 
чималим авторитетом в усьому світі, також 
цілком здатен привернути увагу західної 
громадськості до проблем монгольського 
населення у Китаї, що небажано для Пекі-
на [Боровой 2006, 13].

Зауважуючи, що панмонголізм прагне 
поєднувати на певному рівні всіх монголів 
у світі, деякі вчені підкреслюють: у 1990-х 
роках він виявлявся переважно у культур-
ній царині. Культурні та академічні обмі-
ни мають місце (і заохочені) між різними 
монгольськими групами, включаючи вну-
трішніх монголів, бурятів, калмиків тощо. 
Можна стверджувати, що культурний 
панмонголізм також містить у собі форму 
політичного. “Але, наскільки я знаю, не-
має жодних поточних спроб політичного 
возз’єднання різних монгольських гео-
графічних областей”, – стверджує англій-
ський монголіст К. Каплонський [Caplon-
ski 2000, 357]. Головний очевидний вплив 
панмонголізму – поширення відносин між 
різними монгольськими областями: без-
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посередньо Монголією, Внутрішньою 
Монголією, Бурятією та Калмикією [Ca-
plonski 2000, 336]. На підтвердження цієї 
думки можна навести такий приклад. Під 
час роботи конвенту монголів світу 2–6 
серпня 2006 року в Улан-Баторі із допо-
віддю “Монгольські етноси: глобалізація 
та співробітництво” виступив заслуже-
ний діяч культури, екс-міністр закордон-
них справ Монголії Ц. Гомбосурен. Він, 
зокрема, зазначив: “Історія покладає на 
нас відповідальну місію. Це, звичайно, не 
ідея об’єднання монголів за політичними 
мотивами або міркуваннями. У нас немає 
жодного наміру зачіпати політичний або 
правовий статус монгольських народнос-
тей, які проживають за рубежем, зокрема 
у сусідніх нам державах півночі та півдня. 
Це аксіома. У нас немає намірів передува-
ти або виступати від імені монголів світу. 
Ми, монголи, як суверенна самостійна 
держава, що зберігає вогнище загально-
визнаної світової держави, маємо не лише 
моральне право, а й обов’язок виступати з 
ініціативою розвивати гуманітарне співро-
бітництво монголів в інтересах збережен-
ня цивілізації монгольських народів у су-
часному глобалізованому світі” [Вместе… 
2006]. 

Дослідники не висловлюють особливих 
ілюзій щодо бурхливого поширення пан-
монгольських ідей. За словами монголь-
ського науковця Г. Тумурчулууна, важко 
прийняти такі твердження, з тих пір як 
фактично всі монгольські дослідники по-
годжуються, що немає жодної можливості 
об’єднання всіх монголів задля створен-
ня єдиної держави [Tumurchuluun 1999, 
285]. Навпаки, зростання етнічних почут-
тів могло б виявитися небезпечним як для 
монгольських меншин у Росії та у Китаї, 
так і для національної безпеки Монголії. 
Отже, – стверджує науковець, – Монголія 
та монгольські меншини мають продовжи-
ти співробітничати, але те співробітни-
цтво повинне бути позбавлене будь-яких 
прихованих політичних або ідеологічних 
цілей. Воно має сконцентруватися у чоти-
рьох сферах: економічній, торговельній, 
культурно-гуманітарній та екологічній. Ці 
типи співробітництва нормальні, взаємно 
вигідні і звичні для людей, які живуть у 
різних державах із спільними кордонами. 
Таке співробітництво мають підтримувати 

всі три уряди задля збільшення взаємної 
довіри [Tumurchuluun 1999, 285]. Зага-
лом, на такі міркування пристають бага-
то дослідників [Гольман 1997, 125–127;         
Гурбадам 1999, 174; Tumursukh 1999–
2000 та ін.]. Зокрема, відома бурятська 
дослідниця І. Урбанаєва, активний діяч 
національно-культурного відродження, 
пропонує: “Майже немає надії на те, що 
монгольський світ здобуде коли-небудь у 
майбутньому політичну єдність. І чи по-
трібно це? Набагато важливіше знайти 
сучасні дійсні засади для єдності, які не 
залежали б від політичних кордонів. Це 
шлях розвитку нашої давньої спільної ду-
ховної традиції” [Урбанаева 1992, 55]. 

Отже, за словами дослідників, на сьо-
годні панмонголізм виражений переважно 
через культурне та економічне співробіт-
ництво різних груп монголів. Однак напри-
кінці 1980-х і на початку 1990-х рр. часто 
можна було почути (і не лише від халхас-
ців) розмови щодо ймовірності об’єднан-
ня Монголії із Внутрішньою Монголією 
й рідше – з Бурятією та Калмикією. Хоча 
ці голоси ще лунають іноді у неофіційних 
бесідах, немає жодної організації або лю-
дини суспільної ваги у незалежній Мон-
голії, які послідовно просували б панмон-
голізм як політику. Тому вияви панмонго-
лізму – спорадичні та розсіяні [Tumursukh 
1999–2000]. Колись О. Латтімор вважав, 
що лідерами панмонголізму були буряти, 
калмики і внутрішньомонгольські націо-
налісти, тобто неуродженці Зовнішньої 
Монголії. Представляючи слабкі менши-
ни, вони могли бачити перевагу в об’єд-
нанні з “Великою Монголією”. Натомість 
деякі халхасці були захоплені такою ідеєю, 
але в цілому вони сумнівалися, чи брати до 
себе меншини, що створять додаткові про-
блеми [Lattimore 1956, 42]. Майже через 
півстоліття по тому схожі думки лунають 
знову: мовляв, панмонгольські настрої ані-
скільки не потужні у незалежній Монголії 
з декількох причин8, зокрема з побоювання 
ускладнити стосунки з Китаєм та Росією. 
Унаслідок цього панмонголізм найсильні-
ший поза Монголією – серед внутрішніх 
монголів та серед монгольських діаспор у 
світі [Tumursukh 1999–2000].

На думку більшості дослідників, без-
посередньої загрози територіальній ці-
лісності КНР та дестабілізації внутріш-
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ньополітичної обстановки “монгольська 
 проблема” не несе, оскільки її конфлік-
тний етнопотенціал доволі незначний, а 
сама проблема цілком вирішується у межах        
діючої у КНР концепції “районно-націо-
нальної автономії”. Разом із тим зазнача-
ється, що “монгольська проблема” в Китаї 
має швидше не внутрішній, а зовнішній 
характер і пов’язана з відносинами КНР 
та Монголії (де преса в останні роки до-
волі часто оприлюднює матеріали антики-
тайського змісту) [Сыроежкин 2003, 356]. 
Мовляв, навіть за умов того, що націо-
нальний рух швидко прогресував, фактич-
но Внутрішня Монголія має лише 4 млн. 
потенційних прибічників (згідно з пере-
писом, завершеним 2000 року), що скла-
дає лише 17% всього її населення. Крім 
того, щоденна китаїзація протидіє успіху 
націоналістичної діяльності. Отже, вплив 
монгольського націоналізму має відчутно 
зменшитися. На думку тайванської дослід-
ниці Ван Вейфан, панмоголізм не матиме 
іншого вибору, крім як залишатися у затін-
ку [Wang 2005, 11]. 

Натомість, за словами відомого росій-
ського сходознавця С. Лузяніна, об’єктив-
но проблема панмонголізму сьогодні іс-
нує й ігнорувати її було б недалекоглядно. 

Всіх монголів – корінних, “російських”, 
“китайських” та ін. – об’єднує спільність 
мови, культури, релігії, історичних тради-
цій, а найголовніше – всемонгольська ідея 
відродження єдиної держави. На сьогод-
нішній день у Росії, Монголії та Китаї є 
численні групи політиків та учених, пред-
ставників інших соціальних груп, готових 
ідеологічно та організаційно підтримати 
цей процес [Лузянин 2003, 279]. 

Неоднозначна та делікатна проблема 
панмонгольської ідеї продовжує привер-
тати увагу як дослідників-монголознавців, 
так і політологів. Звичайно, у цій статті 
згадані далеко не всі праці, що торкають-
ся кола питань, пов’язаних із панмон-
гольською проблемою. Авторка мала на 
меті показати низку тенденцій, існуючих 
у цій проблематиці, зокрема прокоменту-
вати деякі з них. Незгасаюча цікавість до 
проблеми національної консолідації мон-
гольських народів з боку великої кількос-
ті дослідників зі всього світу підтверджує 
її актуальність. Як і всі теми, пов’язані з 
національною ідентичністю, вона викли-
кає гострі дискусії і подекуди суперечливі 
оцінки, потребуючи подальшого всебічно-
го ґрунтовного дослідження.

1 Століття тому тувинці, які не є монгольським народом, перебували у сфері впливу мон-
гольського світу.

2 Автором терміна “панмонголізм” зазвичай вважають видатного російського філософа В. Со-
ловйова з його однойменним віршем [див.: Жамаганова 2002; Халудоров 2005]. Як тут не згадати 
думку про те, що поезія у Росії була нерідко головним джерелом політично значимих ідеологем 
[Каганский 2005]! 

3 Див. також: Монгольская цивилизация: миф или реальность? (Выдержки из выступлений 
М.И. Гольмана, В.В. Грайворонского, Г.С. Яскиной, Р.Т. Сабирова) // Цивилизационные процес-
сы на Дальнем Востоке: Монголия и ее окружение. Москва, 2005.

4 Таке твердження властиве й деяким іншим дослідникам [див.: Морохоева 1995, 112].
5 Халха – монгольський народ, складає 64,2% (за даними на 2000 р.) населення Монголії.
6 На думку авторки, еміграція стала одним зі шляхів втілення у життя ідеї об’єднаної Монголії, 

й шляхом загалом успішним. Найпомітнішою вона була серед бурятського населення, охоплюю-
чи перш за все кочове населення Забайкальської області. Мала місце також еміграція тувинців – з 
Туви (СРСР) та Сінцзяну – у 1930–1950-ті роки. У 1910-ті, 1920-ті, 1940-ві роки окремі групи 
баргутів та внутрішніх монголів перебиралися до Зовнішньої Монголії (МНР). Тобто їхні нащад-
ки й сьогодні проживають у Монголії разом із корінним населенням.

7 Демчигдонров (1902–1966) – один із Чингізидів, визначний політичний діяч Внутрішньої 
Монголії, очолював боротьбу за її незалежність. У 1930–1940 роки співпрацював із японцями. 
З 8.12.1937 – голова Федерації Внутрішньої Монголії, глава уряду й головнокомандуючий 
монгольською армією.

8 На думку У. Булага, постійною темою в Монголії є реальна боротьба між панмонголізмом та 
халха-центризмом [Bulag 1998, 170]. 
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У МИНУЛОМУ році Республіка Індія 
відсвяткувала 60-річний ювілей своєї 

незалежності. 30 січня 2008 р. виповнило-
ся 60 років з того моменту, як не стало Мо-
хандаса Карамчанда Ганді, якого індійці 
вважають «батьком нації», хоча він ніколи 
не обіймав визначних державних посад. 
Його основний внесок в об’єднання нації 
та свободу країни – це його власне життя, 
справжній шлях патріота та громадянина. 
Після його жорстокого вбивства М. Ган-
ді продовжували сприймати передусім як 
справжнього апостола ненасилля. Іноді це 
навіть затьмарювало його імідж палкого 
борця проти несправедливості та експлу-
атації людини, настільки значними для ін-
дійців є його ідеї мирного опору, що мають 
коріння у традиційній індійській релігій-
но-філософській думці. Насправді Ганді 
не придумав нічого принципово нового, 
він лише довів спроможність духовних 
цінностей бути інструментом боротьби за 
свободу. «Він і був Індією, і всі його віру-
вання та погляди були індійськими віру-
ваннями», – говорив про нього Дж. Неру, 
один з його молодших соратників, мабуть, 
найвідоміший – перший прем’єр-міністр 
незалежної Індії.

Можна багато розповідати про самого 
М.К. Ганді, хоча той же Джавахарлал Неру 
колись зазначив, що написати справжню 
біографію Ганді неможливо. Кожному, 
хто спробує це зробити, відкриється лише 
якийсь один бік його багатогранної нату-
ри. «Напівголим факіром» називав Ганді 
В. Черчілль, який насправді боявся сили й 
авторитету цієї фізично слабкої, але над-
звичайно міцної духом людини. Махатма 
(в перекладі – «велика душа») – так нази-
вали Ганді індійці, проте більше любили 
вживати «бапу» – батько. Сам Ганді нази-
вав себе політиком, який намагається бути 
святим, своє вчення описав в автобіографії 
як «мої експерименти з істиною» і гово-
рив, що його послання – це його життя. 

Життю та діяльності Махатми Ганді 
присвячено безліч літератури, як в Індії, так 
і за кордоном, дослідженням гандизму за-
ймалися й українські вчені, передусім слід 
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назвати праці професорів В.А. Василенка, 
О.О. Чувпила. Немає потреби детально 
висвітлювати його життєдіяльність, тим 
більше що тема нашого дослідження дещо 
інша: показати, чого саме прагнув «батько 
нації», яким чином намагався змінити свій 
народ і свою країну і наскільки його мрії 
були втілені в життя у незалежній Індії.

Нагадаємо лише основні факти його 
біографії. Мохандас Карамчанд Ганді на-
родився у князівстві Порбандар на заході 
Індії в доволі ортодоксальній індуській 
родині вішнуїтів, проте вона належала до 
не найвищої касти – банія (в ієрархії інду-
їзму ця каста є третьою після брахманів та 
кшатріїв варни вайш’їв, представники якої 
традиційно були торговцями). У школі він 
більше відзначався сильним характером, 
принциповістю, ніж оцінками та успіхами 
у навчанні. У 13-річному віці одружився, 
згідно з традицією, на щастя, молоді сподо-
балися одне одному, а згодом його дружина 
Кастурба стала не менш відомою, ніж сам 
Мохандас. У 20-річному віці він вирушив 
на навчання до Британії, за що поплатив-
ся кастою – старійшини виключили його 
за те, що він наважився перетнути океан, 
і не звернули уваги навіть на авторитет 
його батька, який служив міністром при 
місцевому дворі. Проте в метрополії, здо-
буваючи юридичну освіту і знайомлячись 
із європейською культурою, він остаточно 
перетворився на істинного індуса, йому не 
сподобалося жити за іншими настановами 
та цінностями. Ганді на все життя став пе-
реконаним вегетаріанцем, хоча в дитинстві 
пробував вживати м’ясо, щоб зміцнити 
свою надто тендітну статуру. В Англії він 
багато ходив пішки – з причин економії, а 
згодом ця звичка перетворилась на потуж-
ний політичний механізм – марш протесту 
проти колонізаторів [Gandhi smriti].

Перебуваючи в Європі, Ганді озна-
йомився з християнською традицією, що 
справило на нього доволі несподіване вра-

Ненасилля – це спосіб життя, й Індія має 
довести це світу

М. Ганді
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ження. Сам він висловився з цього приво-
ду таким чином: «Я перебував під значним 
впливом християнства. Проте несподівано 
дійшов висновку, що у вашому Священ-
ному Писанні немає нічого такого, чого 
не було б у наших святих книгах. Таким 
чином, бути хорошим індусом – те ж саме, 
що й бути хорошим християнином» [Kri-
palani 1993, 24]. 

З тих пір Ганді завжди негативно ста-
вився до зміни релігії віруючими, оскільки 
не розумів, навіщо це потрібно. В цьому 
полягала суттєва розбіжність М. Ганді з 
Амбедкаром – іншим відомим реформа-
тором та послідовним борцем за права 
недоторканних, який вважав, що перехід 
знедолених з індуїзму в іншу конфесію (в 
його особистому випадку – буддизм) може 
значно полегшити їхнє життя.

У 1891 році Мохандас повернувся 
до Індії, але його кар’єра зовсім не була 
стрімкою, на що так розраховувала роди-
на, і він просто змушений був прийняти 
пропозицію їхати до Південної Африки, де 
індійській спільноті був необхідний адво-
кат. У 1906 році саме там Ганді розпочав 
боротьбу проти несправедливості і провів 
першу кампанію громадянської непокори, 
а в 1915 році повернувся до Індії вже відо-
мим. Він заснував свій перший ашрам, де 
намагався запровадити життя за власними 
поглядами та наставляти своїх послідов-
ників філософії сатьяграхи. Найважливі-
шими віхами його політичного життя на 
батьківщині вважають ряд масових наці-
ональних кампаній, організованих Індій-
ським національним конгресом саме за 
ініціативи Ганді: Рух неспівробітництва з 
колоніальною владою 1920 р., Рух грома-
дянської непокори 1930 р., підкріплений 
Соляним маршем, та Рух «Геть з Індії!» 
1942 р. Про успіх такої тактики боротьби 
з колонізаторами свідчить той факт, що у 
1945 р., коли ІІ світова війна вже закінчу-
валася, В. Черчілль сказав: «Кому потріб-
на ця перемога у війні, якщо ми втрачаємо 
Індію!» 

Про Ганді написано багато книжок, у 
яких автори намагаються дослідити фено-
мен його діяльності, тож спробуємо і ми 
зосередитися передусім на його методах. 
Коли М.К. Ганді вперше оголосив ахім-
су та сатьяграху основними засобами 
до здобуття свободи та незалежності ін-

дійського народу, це було великою нова-
цією. Хоча вперше до сатьяграхи Ганді 
вдався в Південній Африці – 11 листопада 
1906 року він розпочав боротьбу проти со-
ціальної дискримінації індійського насе-
лення у провінції Трансвааль. Сатьяграха 
як метод політичної боротьби пропагувала 
ненасильницький опір та громадянську 
непокору. В перекладі із санскриту «са-
тья» означає «правда», «істина», «агра-
ха» – «рішучість», «твердість», «наполе-
гливість». Отже, сатьяграха – рішучий 
пошук правди, це активний, а не пасивний 
метод боротьби проти несправедливості, 
але виключно мирними засобами, шляхом 
«ахімси» – «ненасилля». Багато хто не ві-
рив у спроможність таких методів, особли-
во на початку політичної боротьби Ганді, 
проте вони виявилися дієвими: 15 серпня 
1947 р. Індія стала незалежною країною, 
змусивши колонізаторів покинути її не 
шляхом повстань та терору, а саме завдяки 
громадянській непокорі, відкрито проголо-
шеній і послідовній у діях мас. Щодо цьо-
го Ганді писав: «Громадянська непокора 
стає священним обов’язком, коли держава 
виявляється беззаконною та корумпова-
ною», – чи не є це зауваження доречним і 
в наш час?

Відомо, що на формування вчення, 
яке згодом отримало назву «гандизм», 
великий вплив справили ідеї російського 
філософа та письменника Л. Толстого, а 
також Г. Торо – американського вченого-
натураліста та філософа. У Ганді і Тол-
стого багато спільних ідей: рівність всіх 
людей перед Богом, заперечення всього 
нового та аморального, близькість до при-
роди, повернення до традицій духовних 
та до традиційного господарського стилю 
життя, необхідність фізичної праці для 
кожної людини. Проте здається, що і без 
цього впливу Ганді був би саме тим Ган-
ді, оскільки в основі його вчення лежить 
не стільки світовий досвід, скільки тра-
диції суспільного устрою та філософської 
думки індійців. Це цілком природно, адже 
давність індійської цивілізації, традицій-
ність її культурних цінностей та етичних 
настанов знайшли відбиток абсолютно в 
усіх сферах життя. Однією з найбільш зна-
чущих цінностей індійців, індусів (а також 
буддистів і джайнів), зокрема, є доктрина 
ненасилля, яку Ганді називав «корінням 



Східний світ №3 2008 115

О.А. Борділовська

індуїзму». Таким чином, можна стверджу-
вати, що гандизм як суспільно-політична 
течія став своєрідним продовженням тра-
диційних індійських філософсько-релігій-
них та моральних концепцій. Більш того, 
багато хто з дослідників гандизму вважає, 
що сам Ганді був реформатором індуїзму, 
він намагався використати його цінності 
для політичної боротьби, тобто, на думку 
відомого вченого Б. Рибакова, М. Ганді 
був релігійним реформатором і політич-
ним діячем водночас [Рибаков 1981, 126]. 
Інший російський вчений, А. Куценков, 
називав Ганді соціальним реформатором, 
який не був святим у традиційному сенсі, 
проте мав надзвичайну харизму [Куценков 
2007, 293].

Звичайно, ненасилля – спільний для 
більшості релігійних вчень принцип, але 
Ганді наголошував на тому, що цей прин-
цип знайшов найвище своє втілення саме 
в індійських релігіях, і вважав індуїзм 
«найтолерантнішою з усіх релігій»; Ганді 
був глибоко релігійною, проте абсолютно 
віротерпимою людиною [Ткачева 1989, 
30]. «Істина – це Бог, а Бог не знає релі-
гії», – неодноразово повторював він. Ма-
хатма виступав проти зміни релігії, як вже 
згадувалося, оскільки вважав, що краще 
змінити щось у душі. Так само не пого-
джувався він з тими, хто вважав політику 
аморальною справою, якій релігія зовсім 
не пасує: «Жодна людина не може жити 
без релігії… Моя відданість істині привела 
мене на поле політики, і ті, хто думає, що 
релігія нічого не важить для політики, не 
розуміють, що саме означає релігія» [Gill 
1996, 27]. Ганді прагнув принести в по-
літику високі моральні якості – чесність, 
співчуття, відкритість, безкорисливість. 
Чи не за це його часто називали «невиправ-
ним ідеалістом»? Але ж у цьому полягає і 
його феномен. «Ганді не спустився зверху, 
здавалося, він вийшов з мільйонних мас 
індійців, він говорив їхньою мовою і від-
давав їм та їхньому жахливому становищу 
всю свою увагу… Я не знаю людини більш 
правдивої за Ганді. То небезпечна якість 
для політичного діяча, адже він розкриває 
свою душу і дозволяє людям бачити фор-
мування своїх поглядів», – так писав про 
нього Неру [Неру 1989, 125].

Сам Ганді завжди заперечував наяв-
ність якогось власного вчення: «Немає ні-

чого, що б мало назву гандизм, і я не хочу 
залишати після себе якусь секту… В мене 
немає нічого, щоб вчити світ. Істина та не-
насилля – такі ж старі, як гори», – повто-
рював Ганді [Kripalani 1993, 3]. Він мис-
лив категоріями, звичними для більшості 
індійців, його вплив був різним на різні 
верстви, але й залишитися поза його впли-
вом було неможливо. Його мрія про вста-
новлення «Рам радж’я» – царства Божого, 
заснованого на справедливості та законі, 
завжди здавалася європейцям примітив-
ною, а от індійці одразу сприймали такі 
мрії, розуміли, про що саме йдеться.

Основа гандизму – метод сатьяграхи, 
його складають такі цінності: передусім – 
ненасилля, яке, на думку Ганді, є таким 
самим основним законом життя людської 
істоти, як насилля – закон тваринного сві-
ту; далі – істина, що означає чесність, пе-
редусім особисту; некорисливість; цнота 
(у різних проявах); відмова від особистої 
власності; ручна праця з метою само-
забезпечення; контроль над особистими 
схильностями; хоробрість, безстрашність; 
однакова повага до всіх релігій; свадеші – 
національне виробництво; свобода від не-
доторканності, рівність усіх каст [Globa-
lization 2007, 22–23]. 

Безперечно, головними тут є ненасил-
ля, а також така визначна риса гандизму, 
як толерантність, яка передбачала рівність 
чоловіків та жінок, представників усіх релі-
гійних конфесій та відсутність кастових за-
бобонів, що для традиційного індуїстського 
суспільства справді було революцією. Тому 
слід визнати, що деякі його ідеали та вчинки 
викликали таку ж ненависть, як і любов. Зо-
крема – намагання зробити недоторканних 
рівними членами суспільства, адже цього 
не було ніколи протягом тисячоліть. Проте 
саме допомога та співчуття до суспільних 
низів стали однією з основ послання Ма-
хатми нащадкам. Він був переконаний, що 
такий недолік індуїзму, як інститут недо-
торканних, може бути подоланий, оскільки 
він не є суттю цієї релігії. «Недоторкан-
ність – злочин проти Бога», – говорив Ганді 
і сідав з представниками цієї найнижчої со-
ціальної групи за один стіл – звичайно, це 
подобалось «харіджанам», тобто «божим 
дітям», так називав їх Махатма, та чи могло 
це сподобатися представникам вищих каст, 
принаймні одразу? 
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Так само незвичним для ортодоксів 
було залучення до антиколоніальної бо-
ротьби жінок, адже це означало визнання 
їх рівними у правах із чоловіками. Тож 
Ганді не тільки обожнювали, його так 
само ненавиділи та боялися, з ним спере-
чалися, оскільки його засоби виявилися 
прийнятними зовсім не для всіх. Виклика-
ли суперечки і його погляди на індійське 
майбутнє. Взагалі, він віддавав всю свою 
енергію боротьбі за свободу, а от майбут-
ній розвиток країни його цікавив набагато 
менше. Відомо, що суспільні погляди Ган-
ді не відзначались передовими думками: 
це був різновид ідеалізму, навіть утопії, 
так званий «селянський соціалізм», який 
він описав у «Гінду сварадж». Махатма 
наполягав на свадеші та кхаді: виробни-
цтво на селі відповідає потребам людини 
і природи, завдяки чаракха та кхаді кожен 
індієць матиме роботу і сам забезпечить 
себе одягом. Ганді навіть пропонував на 
національному прапорі в центрі розмісти-
ти зображення прядки. У цьому відчува-
ється вплив ідей Л. Толстого: людина сама 
повинна заробляти собі на хліб фізичною 
працею. Він бачив майбутнє індійське сус-
пільство як федерацію сільських общин із 
традиційним самоуправлінням з певними 
елементами анархії, яку він трактував як 
свободу [Мартышин 1998, 113].

У побудові своєї концепції Махатма 
виходив з того, що Індія – країна аграрна. 
Сперечаючись із цього приводу з постій-
ним ідейним супротивником – революціо-
нером та прагматиком, прихильником тех-
нічного прогресу Дж. Неру, Ганді вказував, 
що у майбутньому індійці житимуть саме в 
хатинах, а не у палацах. Неру ж відповідав: 
«Не розумію, чому саме село має втілюва-
ти в собі правду та ненасилля?.. Обмежені 
люди набагато більше схильні до кривди та 
насильства…» [Неру 1989, 126].

Стосунки Неру і Ганді – взагалі окре-
ма тема, цих двох абсолютно не схожих 
людей (за походженням, освітою, манера-
ми, поглядами на майбутнє) тримав разом 
не лише політичний розрахунок, а й вза-
ємне духовне тяжіння. Навряд чи Дж. Не-
ру став би так швидко лідером Конгресу і 
згодом всієї країни, якби не мав підтримки 
Ганді, який намагався використати його 
освіту, талант та енергію. Неру ж відчував 
незамінність Ганді як лідера нації і ніколи 

не доводив стосунки до розриву, хоча їхні 
життєві філософії були різними.

Слід зазначити, що М. Ганді не при-
діляв багато уваги програмі майбутнього 
розвитку Індії, для нього існувала одна 
основна мета – досягнення незалежності, 
він присвятив її втіленню все життя. Коли 
ж мети було досягнуто, він, здавалося, вза-
галі втратив інтерес до політичного життя 
в країні. Великою мірою це пояснювалося 
тим, що він переживав розділ країни як 
власну поразку, особисте нещастя. Аби 
зберегти єдність країни, М. Ганді навіть 
пропонував посаду прем’єр-міністра після 
здобуття незалежності віддати М. Джинні, 
лідеру Мусульманської ліги, проте від та-
кої пропозиції відмовились лідери Індій-
ського національного конгресу. Індія стала 
вільною ціною втрати єдності; у створенні 
Пакистану багато хто звинувачував самого 
Махатму, адже він вчив, що «потрібна не 
постійна ворожнеча з мусульманами, а під-
корення їх силою нашої любові». А вбитий 
він був фанатиком-індусом Натурамом Год-
се, який вважав, що Ганді робив мусульма-
нам аж надто багато поступок. Після тра-
гічної загибелі «бапу» Б. Шоу сказав: «Ця 
подія демонструє, як небезпечно бути над-
то хорошим» [Gandhi smriti, 29].

2 жовтня людство відсвяткувало день 
народження Мохандаса Карамчанда Ган-
ді, вперше цей день відзначався також як 
Міжнародний день ненасилля – згідно з 
рішенням, затвердженим спеціальною ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН від 
15 червня 2007 р. Проведене перед тим у 
провідних університетах США опитуван-
ня мало за результат визнання Махатми 
найвидатнішим політичним діячем усіх 
часів та народів. Загальною популярністю 
серед американської молоді він поступив-
ся, згідно з цим опитуванням, лише Біллу 
Гейтсу. Ще у 1999 році за опитуванням 
британської ВВС М. Ганді було названо 
«людиною тисячоліття». До багатьох на-
вчальних програм університетів та коле-
джів Сполучених Штатів нещодавно вве-
ли спеціальний курс – «гандизм», так само 
факультативні курси з вивчення життя та 
діяльності «батька нації» пропонуються в 
багатьох індійських навчальних закладах. 
Спосіб життя Ганді, сповнений обмежень 
та самопожертви, його соціальні ідеї та 
моральні настанови, його вчення про лю-
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бов до людей у нашому сучасному прагма-
тичному світі знову стають популярними. 

Не пройшов день народження Ганді 
непомітно і в Україні: 2 жовтня 2007 року 
відбувся «круглий стіл» під гаслом «Прин-
цип «око за око» робить усіх сліпими», 
який було організовано за участю Східно-
Європейського інституту розвитку та По-
сольства Республіки Індія в Україні. Після 
широкої дискусії з питань політики і мо-
ралі, в якій брали участь науковці, викла-
дачі ВНЗ України, дипломати й політичні 
діячі, для широкої аудиторії відбулася де-
монстрація фільму Р. Аттенборо «Ганді», 
за який режисер понад 20 років тому отри-
мав премію «Оскар». 

Великий Ейнштейн колись сказав: 
«Можливо, наступні покоління просто не 
повірять, що така людина з плоті й крові 
ходила по цій грішній землі». Проте Ганді 
не був просто взірцем чесності та відда-
ності істині, його феномен полягає в тому, 
що він докорінно змінив стиль життя своєї 
країни, він навчив індійців гідності, при-
вчив нікого не боятися і наполегливо йти 
до своєї мети, нікому нічим не погрожую-
чи. «Ганді був апостолом ненасилля, але не 
просто апостолом сам по собі, як втілення 
якоїсь абстрактної ідеї, а як уособлення 
інструмента боротьби проти несправедли-
вості та пригнічення», – зазначає професор 
Біма Прасад [Prasad 2007, 11]. Цікавий та 
водночас сумний факт: неодноразово кан-
дидатуру М. Ганді висували на здобуття 
Нобелівської премії миру, проте кожного 
разу уряд Великої Британії блокував цей 
процес. 

То про що ж насправді мріяв бапу – 
батько нації? «Індію своєї мрії» він опи-
сував у такий спосіб: «Я працюю заради 
Індії, в якій навіть найбідніший відчувати-
ме, що це – його країна, в розбудові якої 
його голос теж матиме значення; для Індії, 
в якій не буде вищих та нижчих класів; для 
Індії, в якій усі спільноти житимуть у ціл-
ковитій гармонії. Там не повинно залиши-
тися місця для інституту недоторканних, 
для алкоголю та наркотиків. Жінки мати-
муть рівні права з чоловіками. Ми будемо 
жити в мирі та злагоді з усім іншим сві-
том. Ось такою є Індія моєї мрії» [Gandhi 
smriti, 48].

А якою ж стала Індія за 60 років, що 
минули з моменту загибелі Махатми? Чи 

справдилися його мрії і чи є в країні місце 
його ідеалам сьогодні? І чи може справді 
Індія виконувати й надалі роль «духовного 
вчителя людства», як вона до цього зви-
кла? Як вшановують принципи та ідеали 
Ганді сучасні лідери держави?

Цікаво, що за ці 60 років гандизм був 
проголошений офіційною ідеологією не 
лише провідної партії країни – ІНК, а й 
інших політичних сил – націоналістичної 
Бгаратійа Джаната парті та навіть Комуніс-
тичної партії Індії. Вірність ідеалам вчен-
ня Ганді оголошували всі, а от на практиці 
дотримувалися їх зовсім не завжди. Тим 
більше мало хто з партійних лідерів по-
вністю відповідав ідеалу гандизму – був 
би настільки чесний, відкритий та неко-
рисливий, як сам Махатма.

Сучасна Республіка Індія – потужна 
держава, яка швидко розвивається і праг-
не до статусу великої держави. Вона має 
значний потенціал, великі людські та при-
родні ресурси, є другою у світі за кількіс-
тю населення (1 млрд. 40 млн.), щорічний 
приріст якого на початку ІІІ тисячоліття 
становить 1,51%. Республіка Індія є ба-
гатонаціональною федеративною держа-
вою, у її складі – 28 штатів та 6 союзних 
територій, а також 1 національна столична 
територія – Делі. Це багатопартійна пар-
ламентська республіка, у якій вища за-
конодавча влада належить двопалатному 
парламенту на чолі з прем’єр-міністром, 
головою виконавчої влади є президент. 
Наприкінці свого життя Махатма Ганді 
говорив, що мріє, аби першим президен-
том Індії «стала міцна духом, непідкупна 
і кришталево чиста дівчина з касти бгангі 
(недоторканних), якій би допомагала така 
людина, як Джавахарлал Неру» [Юрло-
ва 2003, 110]. Наразі президентом країни 
є жінка – Пратібга Патиль, і жінки мають 
досить високе представництво в органах 
влади, як про це колись мріяв Ганді. Пев-
ною мірою втілилася в життя й інша його 
мрія: у 1997–2002 рр. президентом країни 
був К.Р. Нараянан – недоторканний.

Індійці люблять називати свою країну 
“найбільшою у світі демократією”, пере-
дусім завдяки великій кількості електо-
рату, а також принципам державного та 
суспільного устрою. “Вестмінстерська мо-
дель конституційної демократії” вже по-
над півсторіччя є працюючою політичною 
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системою в Індії, а Конституція Індії, при-
йнята 26 січня 1950 року, є найбільшою за 
обсягом та ступенем розробки у сучасно-
му світі. Особливість індійської Конститу-
ції полягає у тому, що вона зорієнтована на 
захист прав усіх громадян Індії, і особливу 
увагу приділяє захисту найбільш пригні-
чених, так званих “зареєстрованих”, каст 
та племен. Держава не відмовляє жодному 
громадянину у рівності перед законом та 
заперечує дискримінацію за мотивами ра-
сової, релігійної, кастової приналежності, 
а також – залежно від статі чи місця на-
родження. Ганді повторював: «Я буду бо-
ротися за конституцію, яка звільнить Ін-
дію від усякого рабства», і його мрії щодо 
рівності та захисту прав людини знайшли 
офіційне закріплення.

Індійці розмовляють багатьма мовами, 
за деякими підрахунками – понад 1 600, 
вони живуть у секуляризованій країні і 
представляють майже всі відомі у світі ре-
лігії, більшість є індусами. Проте кожен 
громадянин, незалежно від свого етніч-
ного походження, рідної мови та конфесії, 
відчуває себе в першу чергу індійцем, ві-
рним своїй батьківщині та її прапору. Саме 
про це мріяв М. Ганді: «Вкрай важливо 
для нас – індусів, мусульман, християн, 
євреїв, парсів та всіх інших, для кого Індія 
є рідним домом, – визнавати свій прапор, в 
ім’я якого ми маємо жити і віддавати своє 
життя» [Gandhi smriti, 15].

Громадяни Індії справді пишаються 
тим, що багато постулатів демократії були 
не просто проголошені, а й за період неза-
лежності “прижилися” і більшою чи мен-
шою мірою працюють. Проте індійська 
демократія має свою специфіку, зумовлену 
передусім традиціями та цивілізаційними 
особливостями, вона значно відрізняється 
від класичного розуміння цього терміна і 
має власну логіку. До основних чинників, 
які визначають особливості демократич-
них процесів у країні, належать етнічна 
та мовна строкатість; поліконфесійність; 
вплив традиційних суспільних інститутів 
(варново-кастової системи); демографічна 
проблема.

Логіка демократії визначалася Махат-
мою Ганді досить просто: вільні у своєму 
виборі громадяни обирають спосіб, у який 
має здійснюватися управління. Сьогод-
ні Індія має один з найвищих показників 

участі населення у виборах різного рівня – 
місцевих, у тому числі сільських органів 
самоврядування, зборів дистриктів, штатів 
та загальноіндійського парламенту. Взага-
лі, іноді складається враження, що індій-
ці постійно когось обирають: студенти в 
університетах та коледжах, працівники – у 
власних компаніях і так далі. Населення 
країни справді дуже активне щодо участі 
у вирішенні власної долі: зазвичай у вибо-
рах беруть участь близько 60% населення 
(під час останніх виборів до парламенту у 
2004 році у виборах взяли участь 58% із 
670 мільйонів виборців) [Юрлов 2006, 3]. 
Такий відсоток – один з показників того, 
що в Індії справді створені і працюють 
демократичні засади суспільства, і саме 
Ганді свого часу «привчив» індійців брати 
участь у вирішенні власної долі. Іншими 
ознаками демократії є принципи державно-
го устрою, регулярні вибори до представ-
ницьких органів влади, багатопартійність, 
секуляризм, свобода слова та віросповіда-
ння, незалежна судова система, незалежні 
засоби масової інформації.

Звісно, неможливо говорити про абсо-
лютну рівність усіх громадян країни, сус-
пільство й досі залишається поділеним на 
багатих та бідних (щоправда, на початку 
ХХ ст. третину населення складав так зва-
ний середній клас), представників різних 
каст та релігійних конфесій (індуси скла-
дають більшість – 83%, проте 12% мусуль-
ман, враховуючи їхню кількість, важко 
назвати меншиною, Індія – друга після Ін-
донезії країна за чисельністю прихильни-
ків ісламу), мешканців міст та сел. Країна 
постійно стикається з такими проблемами, 
як корумпованість у політиці, нерівномір-
ність економічного розвитку, етнічні та 
конфесійні протиріччя, кастовий менталі-
тет. Хоча кастова дискримінація забороне-
на законом, у повсякденному житті вона 
залишається серйозною перешкодою для 
розбудови справжнього демократичного 
суспільства, постійно порушуються права 
так званих далітів – колишніх недоторкан-
них, які становлять 16% населення країни. 
Що стосується селянської утопії Ганді, 
яка, безперечно, мала під собою підґрун-
тя – 74% індійського населення мешкає 
саме у сільській місцевості – «у хатинах, 
а не палацах», – то уряд країни постійно 
ініціює різні програми розвитку саме для 
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аграрної Індії, оскільки життя в містах та 
селах й досі зовсім різне. 

М.К. Ганді досить критично ставився 
до технічного прогресу та здобутків захід-
ної цивілізації, а сучасна Індія є однією з 
найбільш динамічно зростаючих держав, 
належить до десяти держав світу, які роз-
виваються найшвидше. Нині Індія – чет-
верта у світі країна за макроекономічними 
показниками (після США, Китаю та Япо-
нії), із загальною сумою ВВП $ 2,23 трлн., 
на початку тисячоліття рівень його щоріч-
ного приросту постійно перевищував 7%, 
а протягом 2006–2007 рр. цей показник до-
сяг 9,4% і є найвищим за останні 19 років. 
Республіка Індія має третій у світі за чи-
сельністю фонд висококваліфікованих 
технічних й управлінських кадрів і займає 
перше місце у світі за кількістю інжене-
рів-програмістів; значною перевагою усіх 
фахівців є вільне володіння англійською 
мовою. Ганді ж, як відомо, мріяв про те, 
що державною мовою Індії буде виключ-
но гінді, англійська ж згодом позбудеться 
офіційного статусу. Він виступав за якомо-
га ширше використання національних мов 
в усіх галузях, і сьогодні в країні 18 мов 
визнані Конституцією як офіційні, а гінді 
вважає рідною тільки третина населення. 
67% індійців спілкуються принаймні дво-
ма мовами, англійською зокрема.

Економісти з усього світу попереджа-
ють, що у 2020 році сценарій розвитку 
світового господарства матиме абсолютно 
інший вигляд, ніж сьогодні, й одну з пе-
редових позицій у ньому посідатиме Індія 
(припустимо – 3-тє місце після Китаю та 
США). У 2006 році експерти відомої ком-
панії Price Waterhouse Coopers визначили 
першу позицію Індії у світі за темпами роз-
витку на період до 2050 року. У цьому ж 
2006 році відбувся Світовий економічний 
форум у Давосі, присвячений Індії, гаслом 
роботи якого стало «Індія всюди». А міністр 
торгівлі Індії Камаль Натх у своїй книзі 
«Століття Індії» написав, що у 2020 році 
Давоса більше не буде – Світовий еконо-
мічний форум переїде до  Мумбая. 

У той же час неможливо не згадати, що 
25% індійського населення проживає за 
межею бідності. Для значної частини меш-
канців нагальними залишаються питання 
початкової освіти (майже 40% індійців за-
лишаються неосвіченими), якісного харчу-

вання та питної води, за деякими даними, 
47% індійських дітей страждають від не-
достатнього харчування, і досі залишаєть-
ся невирішеною проблемою використання 
дитячої праці [Юрлов 2006, 6].

Водночас Індія є однією з небагатьох 
країн світу, що мають космічну та ядерну 
програми, створені вітчизняними вчени-
ми. Серед пріоритетних напрямків розви-
тку науки та технологій, що забезпечують 
розбудову «суспільства знань», такі пере-
дові галузі, як біотехнологія, подальший 
розвиток космічної програми, океанологія, 
нанотехнологія, дослідження непрямих 
енергетичних ресурсів (енергії сонячного 
світла, вітру та ін.) Завдання, яке стоїть пе-
ред країною на початку ХХ століття – най-
ближчим часом увійти до клубу провідних 
держав світу. Для цього в Індії є й великі 
людські та матеріальні ресурси, і сталі тем-
пи розвитку, і демократична система, і вра-
жаючі успіхи у розвитку інформаційних та 
інших передових технологій, і незалежний 
зовнішньополітичний курс. Неможливо 
недооцінити вплив ідей М. Ганді на фор-
мування зовнішньополітичної стратегії 
незалежної Індії: толерантність, взаємопо-
вага, відданість справі миру та намагання 
уникнути використання сили під час вирі-
шення спірних питань – ось внесок Ганді 
у спрямування зовнішньої політики Рес-
публіки Індії, яке визначилося ще у період 
боротьби за незалежність. Саме під керів-
ництвом М. Ганді була прийнята резолю-
ція Індійського національного конгресу у 
серпні 1942 року, в якій підкреслювалося, 
що незалежна Індія буде боротися за світ 
без війни, за принципи свободи та демо-
кратії, проти нацизму, фашизму та імперіа-
лізму [Prasad 2007, 9]. Цілком узгоджують-
ся з поглядами Ганді й відомі принципи 
мирного співіснування «Панча шила», які 
стали індійським ноу-хау у світовій полі-
тиці в період «холодної війни», основою 
для діяльності Руху неприєднання.

Щоправда, останні десятиріччя пов’я-
зані з посиленням прагматизму у зовніш-
ньополітичній стратегії країни, необхід-
ним для безпеки та підвищення стратегіч-
ної сили держави. Як відомо, керівництво 
країни неодноразово піддавалося крити-
ці – як у самій Індії, так і за кордоном – з 
приводу виробництва і випробувань ядер-
ної зброї – саме у контексті протиріччя з 



Східний світ №3 2008120

Індія: 60 років без Ганді

принципами ненасилля. Вибір на користь 
розробки власної ядерної програми був 
остаточно зроблений Індією у другій поло-
вині 60-х рр.: на прийняття такого рішення 
передусім справила вплив невдала для Індії 
прикордонна війна з Китаєм 1962 року та 
проведення невдовзі цією ж країною ядер-
ного випробування, а також війна з Пакис-
таном 1965 року. З огляду на існуючі за-
грози та завдяки створеним власноруч, як 
стверджують індійські джерела, ядерним 
технологічним потужностям 18 травня 
1974 року за наказом особисто прем’єр-
міністра І. Ганді було проведене перше 
ядерне випробування на полігоні Покхран. 
Відтоді Республіка Індія стала так званою 
«країною з ядерними можливостями» і 
продовжує розвивати ядерну енергетику. 
Тож випробування навесні 1998 р. не стали 
великою несподіванкою, на них очікували, 
проте все ж таки багатьох у світі здивував 
той факт, що на них наважилися – країна, 
створена завдяки ненасильницькій бороть-
бі, де-факто стала ядерною державою.

Незважаючи на негативне сприйняття 
світовою спільнотою, а також на доволі 
сильну критику та широкі дискусії всере-
дині індійського суспільства, керівництво 
країни вважає ядерні випробування цілком 
логічним та виваженим кроком. Еволюція 
ядерної політики Індії в жодному разі не 
передбачає, на думку її лідерів, відмови 
від принципів гандизму. Йдеться абсолют-
но про інше, а саме про нереалістичність 
політики роззброєння, в тому числі – ядер-
ного, що підтверджує розвиток подій у сві-
ті останнім часом. «Свого часу Дж. Неру 
висунув пропозицію про «нульовий варі-
ант», тобто відмову всіх країн від ядерної 
зброї. Це не спрацювало. Тож чи могла Ін-
дія залишатися німим свідком і не дбати 
про свою безпеку?.. Сила поважає силу, а 
не слабкість», – зазначав колишній прези-
дент країни доктор Абдул Калам, причет-
ний до розробки ракетно-ядерної програ-
ми Індії [Abdul Kalam 1998, 108–112]. Індія 
має дбати про свої стратегічні інтереси, а 
ядерний потенціал дає змогу вести на рів-
них діалог із провідними країнами світу. 

Той факт, що Індія скористалася правом 
ядерного вибору і власноруч розробила 
свою ядерну програму, на думку багатьох 
вчених та політиків, відповідає потребам 
часу. З другого боку, для втілення в життя 

мрій про розвинену, конкурентоспромож-
ну і процвітаючу Індію передусім необ-
хідні мир та безпека. Розуміння цієї необ-
хідності сприяло прийняттю індійським 
урядом мораторію на подальші ядерні ви-
пробування. Ядерна доктрина Республіки 
Індії передбачає «будівництво та підтрим-
ку ядерного потенціалу на надійному міні-
мальному рівні» і стверджує, що Індія не 
буде першою застосовувати ядерну зброю.

Ось такою є Індія сьогодні – водночас 
традиційна і сучасна, країна екзотичних 
традицій, вишуканої культури та передо-
вих технологій і наукових досягнень. Те-
пер вона відома світу не тільки завдяки йо-
гам, факірам, танцівницям і музикантам, а 
й одним з найкращих у світі програмістам, 
лікарям, відомим вченим та бізнесменам. 
За 60 років рівень доходів на душу насе-
лення зріс у країні більш ніж у 2,5 разу, 
кількість письменного населення – в чоти-
ри рази і становить більш ніж 60% [Юр-
лов 2006, 3–5]. Незважаючи на величезні 
успіхи у розвитку економіки, науки, осві-
ти, охорони здоров’я, Індія все ще залиша-
ється країною зі значним відсотком бідно-
го населення – майже 2/5 усіх її громадян. 
І досі залишається актуальною мрія Ганді 
про щасливу країну, в якій у кожного буде 
робота, дах над головою, достатньо їжі та 
можливість учитися. 

Індійське суспільство – цілий калейдо-
скоп рас, етносів, релігій та вірувань, який 
може складатися у єдину картинку тільки 
за умов толерантності та співчуття, тобто 
тих заповітів, що залишив Махатма Ганді. 
Тільки в єдності може бути сила настільки 
великої і строкатої країни, а єдність мож-
лива лише за умов взаємоповаги та рів-
ності, про що й мріяв «батько нації». Так 
само актуальним в умовах індійського сус-
пільства залишається процес політизації 
релігії, або використання релігійних сим-
волів та ідей для політичних та соціальних 
перетворень. Цей процес розпочав Ганді, і 
зараз, вже в абсолютно нових умовах гло-
балізації, в Індії, так само, як і в інших кра-
їнах, постало питання власної ідентичнос-
ті, можливості утвердження оригінального 
шляху розвитку та збереження цивілізацій-
но-культурних особливостей. Проблема 
синтезу політики і релігії в Індії залиша-
ється нагальною, оскільки базисом індій-
ської цивілізації завжди був стиль життя та 
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спосіб мислення, що походив з релігійних 
настанов індуїзму. Секуляризація держави 
після здобуття незалежності жодним чи-
ном не змінила (і не ставила собі за мету) 
такий стан речей, вона лише забезпечила 
конституційну рівність різних конфесій.

Відповідаючи на питання, чи зможе 
Індія й надалі виконувати роль гуру – ду-
ховного вчителя людства, слід, мабуть, 
брати до уваги багато різних факторів, 
які визначають сьогоднішній розвиток 
держави. Проте можемо припустити, що 
за будь-яких умов незмінними залиша-
тимуться величезний внесок індійців у 
розвиток світової науки, досягнення в га-
лузі культури, неперевершені істини філо-
софсько-релігійної думки, серед яких так 
само незмінне місце займає принцип не-

насилля. Феномен гандизму ще довго буде 
приваблювати філософів, громадських та 
політичних діячів не лише в Індії, а й по 
всьому світу, багато вчених та політи-
ків визнають Ганді за неперевершеного 
майстра політичного компромісу та най-
чистіший взірець харизматичного лідера 
ХХ століття. У своєму зверненні до учас-
ників святкування 100-річчя сатьяграхи 
прем’єр-міністр Індії М. Сінгх зазначив: 
«Маючи за основу істину та ненасильство, 
сатьяграха вчить поважати усі вірування 
і сприяє порозумінню та примиренню… Я 
вірю, що універсальні принципи, істина і 
ненасилля продовжать надихати та забез-
печувати ефективний шлях уперед крізь 
ті виклики, з якими сьогодні стикається 
людство». 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ між народа-
ми визначаються і встановлюються не 

лише на дипломатичному рівні чи за пев-
ної спорідненості етносів і культур. Не-
абияку роль у такій взаємодії відіграє і ряд 
інших історичних аспектів, що також є не 
менш важливими у долі кожного з них.

Зв’язки та взаємодія між населенням 
України і Калмикії мають давнє і глибинне 
історичне коріння. Найбільш загальновідо-
мими з минувшини є відомості доби козач-
чини початку ХVІІІ ст. про калмицькі по-
селення в м. Чугуєві, що на сході України 
[ЦДІАК України, ф. 1791, 1/13]. Також се-
ред архівних матеріалів збереглося чимало 
й інших згадок як раніших, так і пізнішого 
часів, що позначені на кшталт “містяться 
дані про калмиків” [ЦДІАК України, ф. 59, 
1/914]. Левова частка оригінальних за по-
ходженням документів, що відображають 
характерні особливості періоду, перебуває 
у Центральному державному історичному 
архіві України у м. Києві (далі – ЦДІАК 
України). Отож, незважаючи навіть на зна-
чну віддаленість, у першу чергу в терито-
ріальному відношенні, архівні сховища 
України дають змогу сучасним дослідни-
кам значно збагачувати досвід та історичні 
студії з вивчення історії Калмикії, а також 
зв’язки між українським і калмицьким на-
родами.

В Інституті рукопису Національної бі-
бліотеки імені В. Вернадського (далі – ІР 
НБУВ) серед фондових матеріалів нами 
було виявлено маловідомі та такі, що не 
введені до наукового обігу, джерела з істо-
рії Калмикії 1-ї половини ХІХ ст.

Насамперед це рукописні матеріали, 
що належать Іакову, єпископу Саратов-
ському та Царицинському. Рукописи пре-
освященного Іакова (його мирське, тобто 
світське, ім’я – Йосиф Іванович Вечерков 
(4.04.1792–20.05.1850) [Лебедев 1910, 2] 
свого часу допомагали багатьом дослідни-
кам у вивченні історії калмицького народу, 
а також тим, хто вивчав історію християн-
ської церкви чи проводив краєзнавчі роз-
відки Саратовської губернії. Його доробки 

Н.М. Руденко

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО КАЛМИКІВ 
З АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ УКРАЇНИ

містили багатий історико-статистичний 
матеріал, тому популярність такого харак-
теру не була випадковою. Він завжди ціка-
вився історією тієї місцевості, куди закида-
ла його доля і спочатку викладацька, а піз-
ніше церковна служба, адже за фахом був 
викладачем єврейської мови з церковною 
історією. Наприклад, під час перебування 
в Україні, в Єкатеринославській губернії 
(сучасна Дніпропетровська область), де 
займав з 1823 р. посаду ректора місцевої 
семінарії, він зібрав і з часом видав розпо-
віді запорожця Коржа [Лебедев 1910, 2].

Вже у 1832 р. Іаков отримав призначен-
ня єпископа в Саратові та Царицині, де й 
залишався аж до 1847 р. У відповідності 
до тривалості часу перебування в Саратов-
ській єпархії саме в межах цієї губернії за-
лишалась найбільша збірка його рукопис-
них зібрань.

Особливої уваги заслуговують листи 
Іакова [ІР НБУВ ф. ХІІІ, № 2204], написані 
в 1833–1834 рр. Це досить розлоге за ха-
рактером наведеної інформації джерело, 
хоча його і слід класифікувати як документ 
епістолярного жанру, що містить вагомий 
відсоток суб’єктивної інформації. Все ж 
необхідно зазначити, що, у зіставленні з 
історичними фактами та реаліями тієї епо-
хи, викладена ним інформація, роздуми, 
аналіз урядових указів містять важливий 
для дослідника матеріал саме як першо-
джерело.

Вдаючись до описів із життя калмицько-
го народу, автор неодноразово, звертаючи 
увагу на основну свою місію – хрещення 
та просвітництво, – робить ремарки сто-
совно загальної ситуації щодо його побуту 
та особливостей становища як “неросій-
ської народності” в межах Російської імпе-
рії. Слід зазначити, що, враховуючи той мо-
мент, що листи повинні мати характер під-
звітності до обер-прокурора, якогось над-
звичайного офіціозу чи канцеляристських 
відписок не надто помітно, хіба що видає 
форма звертання як до високопоставленого 
чиновника та особистий підпис автора як 
підлеглого.
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Вказуючи охрещену кількість калми-
ків, Іаков навіть повідомляє імена (до і піс-
ля прийняття нової віри) тих, хто вдався 
до цього кроку: “28-го листопада хрещені: 
діва Аріл, хлопчики Бурсук і Беульден. 
Аріл названа Варварою, Бурсук Іоанном, 
а останній Амвросієм” [ІР НБУВ, ф. ХІІІ, 
№2204, 16]. У той же час, роблячи помітку 
на полях про ранню зиму, в тексті заува-
жує про особливо складне становище кал-
мицького народу, із притаманним йому як 
доброму християнину співчуттям: “У нас 
розпочалася зима (дата написання листа 
2 жовтня 1833 р. – Н.Р.). Поліція розпо-
рядилася вислати калмиків із Саратов-
ської єпархії ”как угрожающей паденіем 
идолопоклонству между калмыками”, а 
голод, посланий Богом, гонить калмиків у 
Саратовську губернію” [ІР НБУВ, ф. ХІІІ, 
№ 2204, 4 зв.]. Час від часу подає ціни на 
хліб у порівнянні з минулими періодами: 
“Хліб житній тут від 280 коп. до 300 коп. 
за пуд. Народ у місті здоровий. Бідні зна-
ходять допомогу і не надто скаржаться” [ІР 
НБУВ, ф. ХІІІ, № 2204, 14 зв.], – знову ж 
таки підкреслюючи насамперед економіч-
не становище простого люду. Неабияким 
піклуванням Іакова був охоплений процес 
навчання калмицьких хлопчиків, а також 
всіляке намагання посприяти появі квалі-
фікованих перекладів християнської літе-
ратури на мову, що побутує серед калми-
ків-кочівників. Надсилаючи своє прохання 
до Петербурга, зазначав: “Бажано, щоб ці 
панове перекладачі виправили недоліки. 
Бажано, щоби вони взялися перекласти 
послання до римлян, до розуміння язични-
ків адаптоване, і Псалтир. Тут вчених кал-
миків немає. Ось чому осмілююсь послати 
згаданий переклад у Пітер. Перекладачі 
живуть, як каже Кудрявцев, “С.П. Бурге” 
в Корпусі Іноземної Колегії” [ІР НБУВ, 
ф. ХІІІ, № 2204, 14]. До речі, сміливі за-
киди або легка іронія присутні в багатьох 
листах єпископа Іакова, вони не схожі на 
протест, скоріш за все – на очевидну кон-
статацію факту, більш точно підкреслюю-
чи значимість висловленої ним думки чи 
пропозиції до обер-прокурора Нечаєва.

Повідомлення інших дописувачів, що 
містяться у зшитку, переважно стосують-
ся особливостей устрою калмицького сус-
пільства (родові зв’язки та їхній вплив на 
управління народом), а також розкривають 

особливості індивідуальних рішень кал-
мицької верхівки (володарів) у процесі 
ідеологічної боротьби масового охрещен-
ня населення.

Архівний документ, представлений лис-
тами єпископа Іакова, міститься у зшитку, 
вони написані на папері майже квадратної 
форми з тисненим гербом. Почерк автора 
досить розбірливий, за винятком інколи 
тільки тих уривків, що дописувалися дріб-
нішими літерами до низу сторінки чи на 
полях. Аркуші найчастіше подвійні, спи-
сані з обох боків. Завжди присутні авто-
граф і дата написання. Серед автографів є 
й листи, написані не ним, а скоріше одним 
із секретарів (переважно сухого офіційно-
го змісту), певною поміченою різницею є 
та особливість, що власні листи підпису-
вав як “єпископ Саратовський”, а писані 
помічником – “Саратовський і Царицин-
ський”.

Серед всієї цієї маси бездоганних і аку-
ратних послань міститься й таке, де сам 
автор намагався зробити недоступним 
прочитання написаного, густо замальову-
ючи літери. Все ж вдалося зрозуміти, що в 
тому епізоді він скаржиться на Муромцева 
(високий посадовець), який діє у власних 
інтересах і таким чином підтримує релі-
гійний розкол, що суперечить інтересам 
діяльності єпископа. Втім, наприкінці Іа-
ков зауважує Нечаєву: “У мене тільки з 
Вами відверта розмова для Ваших обмір-
кувань у справі Божій” [ІР НБУВ, ф. ХІІІ, 
№ 2204, 46 зв.].

Додатком правлять і копії листів Ку-
дрявцева і Жижене Хапчинової, що над-
силалися обер-прокурору Нечаєву та на-
чальнику Кавказької області Вельямінову 
в оригіналі, а натомість робилися копії і 
підшивалися поміж листів самого єписко-
па. Тут також можна помітити невідповід-
ність: у копіях адресат зазначена як Хап-
чинова, а в листах єпископа вона – Хапча-
кова. Можливо, це через те, що у деяких 
випадках є позначки рукою переписувача 
“з копії копія” [ІР НБУВ, ф. ХІІІ, № 2204, 
31], це могло певним чином перекручува-
ти й інформаційну сторону самих листів.

Враховуючи всю складність процесу 
зберігання писемного джерела та його дав-
ність, а також описи дослідників стосовно 
первісного місцезнаходження, нас ціка-
вила, без сумніву, й оригінальність цього 
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документа, не враховуючи зазначеного на 
ньому напису архівних працівників. Тому 
ми звернулися до пошуку інших джерел, 
що своїм походженням могли б макси-
мально засвідчити руку самого автора. 
Серед віднайдених матеріалів таким доку-
ментом стала “Инструкция Викарию Са-
ратовской епархии, Епископу Волгскому” 
[ІР НБУВ, ф. ДА 683 Л (муз. 562), № 105, 
47 зв.; Лебедев 1916, 308], що міститься в 
зібраннях церковно-археологічного музею 
(далі – ЦАМ) і підписана у квітні 1850 р. 
автографами п’ятьох духовних осіб висо-
кого сану. Серед них й автограф Іакова, на 
той час вже архієпископа Нижньогород-
ського. Він повністю відповідає почерку, 
яким написані вищезазначені листи. Отож 
правомірним буде твердження про їхню 
оригінальність.

Ще одним документом, що належить 
авторству єпископа Іакова, є його робота 
про сектантські монастирі в Саратовській 
губернії [ІР НБУВ, ф. ХІІІ, №2367]. Крім 
того, вказане архівне джерело широко ха-
рактеризує всі великі монастирі по Сара-
товській єпархії, досить великому регіону, 
подає нам не тільки картину загальноісто-
ричного характеру, а й описові, статистич-
ні та узагальнюючі висновки. Все ж якщо 
враховувати досвід порівняльного зістав-
лення почерку єпископа, то слід зауважити, 
що, на відміну від вказаної інформації про 
те, що це оригінал, тут варто враховувати 
деякі моменти. Неозброєним оком видно, 
що аркуші 1 та 2 – це прохання єпископа 
до невідомого графа (не вказане ім’я) опу-
блікувати цю працю “як матеріал, що може 
згодитися для історії російської церкви” 
[ІР НБУВ, ф. ХІІІ, №2367, 1] та калігра-
фічно виведена назва. Сама праця написа-
на схожим за каліграфією, та все ж іншим 
почерком. Втім, варто взяти до уваги і той 
момент, що, можливо, вказівка на оригінал 
стосується виключно авторства тексту цієї 
“записки”, а не руки того, хто її писав.

З відомих друкованих праць і статей ще 
минулого століття стає зрозуміло, що єпис-
коп Іаков залишив по собі надзвичайно ве-
лику спадщину (він був не тільки створю-
вачем, а й збирачем стародруків, рукопи-
сів та іншого виду історичних пам’яток). 
Вона є цінною в першу чергу як історичне 
джерело з огляду не тільки на те, що було 
створена сучасником подій минулого, а й 

тому що вражає своєю досконалістю ви-
кладу та широким аспектом проблем, а 
також освіченістю та обізнаністю автора. 
Цим користувалися багато дослідників іс-
торії ще середини позаминулого століття. 
Таку особливість відзначає і дослідник ру-
кописної спадщини Іакова викладач Сара-
товської духовної семінарії початку ХХ ст. 
Олександр Олександрович Лебедєв [Лебе-
дев 1909, 3].

О. Лебедєв у своїх описах рукописів 
вказував, що, наприклад, матеріали про бі-
глопоповську секту повинні були перебува-
ти в Нижньогородській семінарії [Лебедев 
1910, 7], там же мали зберігатися й листи. 
Наскільки це було очевидним – невідомо. 
У своїй роботі автор вказує на те, що за до-
відками звертався в ті установи, де вони 
теоретично мали бути на зберіганні, сам 
же достеменно не перевіряв факту перебу-
вання на місцях вказаних рукописів. Част-
ково дані були почерпнуті дослідником з 
тогочасних друкованих видань (переважно 
періодичних). При цьому вказує на випад-
ки “появи рукопису, відомого лише в одно-
му екземплярі, відразу у двох зібраннях” 
[Лебедев 1910, 8]. Крім того, відомо, що за 
описом 1904 р. із Саратовської консисторії 
зникло до 5000 документів [Здравомыслов 
1906, 56], а там також були матеріали із зі-
брань єпископа Іакова.

Що стосується особи дослідника, то 
ми зробили певне уточнення його повного 
імені. Це пов’язано з такою цікавою обста-
виною, що приблизно в той же час у зазна-
ченій семінарії працювали на різних поса-
дах ще два Олександри Лебедєви (Якович 
та Михайлович; перший мав духовний сан 
протоієрея, другий – ієрея). До того ж серед 
сучасних дослідників ім’я по батькові “на-
шого” Лебедєва не згадується, вказується 
лишень, що він був учнем відомого істо-
рика та дослідника минувшини, професора 
Київської духовної академії Миколи Івано-
вича Петрова [Крайній 2001, 57].

Важливим доповненням буде згадка й 
про те, що О. Лебедєв, крім роботи над 
описами рукописів Саратова та губернії, є 
автором видання “Рукописи церковно-ар-
хеологического музея Императорской Ки-
евской Духовной Академии”, що вийшло 
друком 1916 р. у м. Саратові.

Простежити зв’язки О. Лебедєва з Ки-
ївською семінарією дозволили листи, 
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 написані ним до Федора Івановича Титова 
влітку 1912 р. (на той час Ф.І. Титов – член 
академічного правління академії). З них 
стає зрозуміло, що навчався він у Києві і 
періодично приїздив в Україну. За свою 
роботу над книгою спочатку просив 200 
рублів, а потім відмовився від плати, а 
прохав 200 авторських екземплярів. Також 
поставив перед замовником питання: “Що 
потрібно зробити для мого твору, щоб 
представити його у вигляді магістерської 
дисертації? Як ви порадите формулювати 
тему?” [ІР НБУВ, ф. 175, №660, 2]. З усьо-
го видно, що автор цих рядків намагався 
продовжувати здобувати освіту.

Знайдений епістолярій також не дав 
змогу встановити повне ім’я Лебедєва. 
Джерелом для уточнення став лишень від-
найдений список його наукових робіт, ви-
даних і тих, що ще тільки готувалися до 
друку [ІР НБУВ, ф. 175, №1646], серед них 
і вищезгадана робота.

Таким чином, можна стверджувати і 
про той факт, що О. Лебедєв продовжив 
справу свого наставника М. Петрова і 
зробив великий внесок у створення опи-
сів збережених рукописних пам’яток. Не 
забував Олександр Олександрович і про 

історію калмицького народу, як і єпископ 
Іаков, чиїм бібліографом він, по суті, був, 
видавши в Казані збірку матеріалів для їх-
ньої історії [Лебедев 1910].

Отже, розглянуті документи з фон-
дів Інституту рукопису Національної бі-
бліотеки України імені В. Вернадського 
дають цілковиту можливість розширити 
коло досліджень з історичного минулого 
калмицького народу, а також збагатити 
інформацію та відомості про збирачів та 
дослідників цих джерел. Важливими є 
повідомлення про вказівки керівництва 
та про реакцію на них місцевої влади, як 
світської, так і духовної, а також про ре-
зультати впливу таких повідомлень без-
посередньо на тих, кого ці розпорядження 
стосувалися. Ми отримуємо змогу більш 
деталізувати окремі події, явища та соці-
ально-культурні процеси періоду першої 
половини ХІХ ст., керуючись оригіналь-
ними архівними матеріалами. Така мож-
ливість дає змогу дослідити всю склад-
ність взаємопов’язаних історичних про-
цесів на теренах Російської імперії, дета-
лізувати та виокремити особливості, що 
наблизить історика до вивчення складних 
та маловідомих лакун минулого.
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КИТАЙ внаслідок свого географічного 
положення завжди мав особливі істо-

ричні зв’язки з Кореєю. 
Вплив китайської політики на пробле-

му об’єднання Кореї величезний. Ще у 
1970-х роках південнокорейський учений 
Кім Джон Єб писав: “Такі фундаменталь-
ні та близькі відносини між Кореєю та 
комуністичним Китаєм стали настільки 
серйозними із зростанням їхньої сили, що 
без врахування цих відносин цілковито не-
можливо думати про проблему об’єднання 
Корей” [Kim Jun Yop 1970–1971, 11].

Підкреслюючи значущість Кореї для 
Китаю, американський учений Д. Барнетт 
писав у своїй праці “Китай та великі дер-
жави у Східній Азії”, що “Пекін розглядає 
Корею як незалежну, але ще роз’єднану дер-
жаву, яка має особливі історичні та страте-
гічні зв’язки з Китаєм. Сьогодні пекінські 
лідери вбачають у Кореї арену, де змагання 
великих держав може викликати конфлік-
ти, небезпечні для Китаю... Історія пере-
конує китайських лідерів, що необхідно 
зберегти Північну Корею як буфер та пере-
шкоджати встановленню над нею будь-яко-
го контролю, ворожого Китаю” [Пахомов, 
Крымский, Павленко 2003, 141–142].

Офіційно проголошена зовнішня по-
літика Китаю базується на принципах не-
втручання у внутрішні справи інших дер-
жав, підтримці миру та політики дозовано-
го прагматизму. Таку політику проводить 
Китай і стосовно корейської проблеми. Це 
багато в чому пов’язано з відповідними 
змінами у зовнішньополітичній орієнтації, 
і зокрема у зв’язку зі зближенням з капіта-
лістичними державами.

До 1970-х років Китай прагнув закрі-
пити раніше досягнуте зближення з КНДР 
та ще більше відірвати КНДР від соціаліс-
тичних країн, у тому числі й від СРСР, роз-
глядаючи КНДР як свого єдиного вірного 
союзника в Азії, а тому керівники КНР всі-
ляко підтримували ідеологію культу особи 
і націоналістичні амбіції в Північній Кореї. 
Наприкінці 1970-х років Пекін почав про-
водити дещо іншу політику – дотримуван-
ня антиамериканської та антияпонської 

Кан Ден Сік

ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ КНР ЩОДО КОРЕЇ

політики. Китай уже не підштовхував 
Пхеньян до прямого воєнного конфлікту з 
Південною Кореєю та схиляв Кім Ір Сена 
до гнучкішої лінії, розрахованої на багато-
ступінчастий підхід у вирішенні проблеми 
об’єднання країни.

Разом з тим змінювався курс Пекіна і 
щодо Південної Кореї. Пекін дедалі біль-
ше схилявся до контактів та економічного 
співробітництва з Республікою Корея.

Однак при цьому Китай, на думку бага-
тьох політологів, прагнув зберегти й поси-
лити свій вплив у Північній Кореї та домі-
нувати на Корейському півострові, не до-
пускаючи іншого переважаючого впливу.

Доналд Загорія у своїй книзі «Тристо-
ронні відносини: Китай – Радянський 
Союз – Північна Корея» писав, що Корея 
завжди була і є для Китаю “губами, які за-
хищають рот” і китайці бояться завоюван-
ня Кореї більше, ніж захоплення будь-якої 
прибережної провінції самого Китаю.

Наприкінці 1970-х років КНР проводив 
політику уникнення будь-яких ускладнень 
на Корейському півострові та конфрон-
тації з приводу цього із США та Японією. 
Розбіжності з КНДР у зв’язку з цим виклика-
ли певне заморожування в їхніх відносинах.

Прагматизм Китаю у зовнішній політи-
ці і послаблення ідеологічної непримири-
мості, засудження культу Мао Цзедуна, не-
повне виконання Китаєм своїх зобов’язань 
щодо економічної допомоги Північній 
Кореї – все це викликало спротив з боку 
КНДР.

Таким чином, курс Китаю стосовно 
корейської проблеми диктувався зроста-
ючим прагненням зберегти статус-кво та 
обмежити можливості порушення безпеки 
з боку КНДР.

Цілком очевидно, що сильна політична 
підтримка Пекіна Північної Кореї усклад-
нює проблему забезпечення стабільнос-
ті на півострові, але, безсумнівно, Китай 
виступає проти дій, що можуть виклика-
ти воєнний конфлікт, який би зіштовхнув 
його із США.

Усі учасники вирішення корейської 
проблеми, в тому числі КНР, розуміють, 
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що у разі конфлікту основа зближення і 
миру буде зруйнована. Тому ще раз слід 
підкреслити, що головне для Китаю за-
раз – безпека і збереження свого контролю 
та впливу на Півночі.

Зважаючи на такий стратегічний інте-
рес на Корейському півострові, зовнішня 
політика Китаю стосовно корейської про-
блеми на найближчий період полягатиме в 
такому:

1. Китай виступає проти нової ві-
йни та військових зіткнень у Кореї, 
тому всіляко сприятиме збереженню 
миру та стабільності на Корейському 
півострові.

2. Китай всіляко перешкоджатиме 
раптовому падінню диктаторського 
режиму Північної Кореї та підтри-
муватиме тісні зв’язки з Північною 
Кореєю.

3. Китай продовжуватиме наро-
щення економічного та культурно-
го співробітництва з Республікою 
Корея.

4. Китай підтримуватиме добрі 
стосунки із сусідніми державами.

5. Китай сприятиме тому, аби 
американські війська перебували 
в Республіці Корея, щоб не дати 
Японії стати могутньою військовою 
державою. Але разом з тим він по-
боюється виведення американських 
військ на 1,400 км до корейсько-ки-
тайського кордону в контексті неви-
рішеності тайванської проблеми.

Отже, враховуючи прагматизм і як на-
слідок подвійну поведінку у зовнішній 
політиці, можна зробити висновок: най-
головніше для Китаю – це збереження ста-
більного миру на Корейському півострові і 
тактика поділу політики й економіки сто-
совно Корейського півострова. Це означає, 
що він, як і раніше, буде політично під-
тримувати Північну Корею, а економічно 
співробітничатиме з Південною Кореєю.

Однак, на думку південнокорейського 
вченого Ан Бьон Джуна, незважаючи на 
певні економічні та культурні контакти з 
Південною Кореєю, Китай прихильніше 
ставиться до зовнішньої політики КНДР.

Разом з тим слід підкреслити, що не 
все так гладко у відносинах між Китаєм 
та КНДР. Північнокорейські лідери роз-
чаровані китайською внутрішньою та зо-

внішньою політикою. Новий дозований 
прагматизм у китайських економічних 
програмах, звернення за сприянням до 
розвиненого індустріального світу, по-
слаблення ідеологічної діяльності – все 
це суперечить внутрішній та зовнішній 
політиці лідерів Північної Кореї. Не може 
не турбувати Північну Корею і зростаюче 
зближення Китаю із США та Японією у 
вирішенні стратегічних питань. Крім того, 
Пхеньян незадоволений скороченням еко-
номічної допомоги з Китаю.

Але, незважаючи на охолодження у від-
носинах між Китаєм та Північною Кореєю, 
якщо настане критична ситуація, то він за-
вжди надасть допомогу Північній Кореї.

Події 11 вересня 2001 року дали США 
та Китаю перспективу нового співробіт-
ництва [Bradly 1995/96, 81–97]. Передусім 
адміністрація Буша перемістила центр зо-
внішньополітичної стратегії на «священну 
війну» з неокресленими терористичними 
організаціями і як внаслідок звернулася до 
Китаю, в середньотерміновому та довго-
строковому плані визначеному як умовний 
ворог. США вимагали від нього спільних 
дій у зборі інформації стосовно тероризму 
та перекритті фінансових потоків терорис-
тичним організаціям, а Китай, хоча і з де-
якими застереженнями, в принципі визнав 
необхідність війни проти тероризму, роз-
початої США. Китай йшов на компроміс 
із США, щоб заручитися толерантністю 
щодо власної політики стосовно гноблення 
національної меншини в Тибеті, Сінцзяні. 
Внаслідок цього відносини обмеженого 
співробітництва були відновлені. Адміні-
страція Буша була змушена максимально 
скористатися можливістю економічного 
співробітництва з урахуванням росту тор-
гового обороту, поглиблення економіч-
ної взаємозалежності. Слід сказати, що 
адміністрація Буша застосовує до Китаю 
стратегію подвійних стандартів: у галузі 
економіки та боротьби з тероризмом іде на 
співробітництво, але у сфері прав людини 
тисне шляхом розгортання системи проти-
ракетної оборони. Така стратегія спрямова-
на на стримування або контроль над швид-
ким зростанням Китаю як сильної держави 
[Scarlapino, Lee Chong-Sik 1972, 23–29].

Китайське керівництво прекрасно розу-
міє: обговорювання незрозумілого понят-
тя про так звані «країни-ізгої» є для США 
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лише ширмою, насправді США прагнуть 
завчасно подавляти зростання Китаю як 
наддержави через систему протиракетної 
оборони, як свого часу прагнули знесилити 
СРСР гонкою озброєнь. На сьогодні Китай 
не має стратегічної сили протистояти плану 
США. Отже, він не може бути не занепо-
коєний з приводу можливих наслідків: або 
реалізація плану США приведе Китай до 
стратегічної нежиттєздатності, або існуюча 
ударна, наступальна сила Китаю в кількості 
300 ракет, направлених на Тайвань, стане 
недієздатною, якщо Тайвань приєднається 
до плану США щодо протиракетної обо-
рони. КНР виступає проти реалізації цього 
плану, стверджуючи, що він загрожує стра-
тегічній збалансованості та стабільності су-
часного світу і зумовлює лише новий виток 
гонки озброєнь. Якщо США будуть сприяти 
військовому зростанню Японії та втягнуть 
Тайвань у театр воєнних дій протиракетної 
оборони, то це стане прямою загрозою дер-
жавним інтересам та стратегічному іміджу 
Китаю. Це також є ланкою копіткої роботи 
США щодо стратегічного оточення Китаю. 
Але Китай не висуває цей план як одну з 
необхідних умов розвитку відносин.

Відносини співробітництва розвива-
ються завдяки прагматичній дипломатії 
вищого керівництва обох країн, але і в 
майбутньому розмови між ними залишать-
ся актуальними через зміцнення військо-
вої могутності Китаю, яка відповідає силі 
держави, через пасивний торговий баланс 
між Америкою та Китаєм, через прагнення 
Китаю приєднати до себе Тайвань, з яким 
США має особливі стосунки тощо.

Лейтмотив політики Китаю стосовно 
Корейського півострова коротко можна 
охарактеризувати як збереження миру та 
безпеки, посилення впливу на півостро-
ві. Китай і в майбутньому надасть хоча б 
мінімум допомоги, аби Північна Корея не 
розпалася. З одного боку, він буде запев-
нювати Північну Корею у необхідності по-
літики відкритих дверей, а з другого боку, 
прагнутиме до відновлення традиційних 
дружніх відносин, з тим щоб поширити 
свій вплив на Північну Корею.

По-перше, для Китаю розпад соціаліс-
тичної ладу в Північній Кореї небажаний. 
По-друге, він готовий відмовлятися від по-
передньої політики ізоляції та йти по шля-
ху відкритості та змін. По-третє, Китай 

бажає повернутися до традиційно дружніх 
стосунків. Він надає Кореї допомогу стра-
тегічними матеріалами, яка для Півночі є 
свого роду джерелом виживання, сепарат-
но, через міжнародні механізми. В остан-
ній час щорічна продовольча допомога 
складає більше 500 тисяч тонн, що є вирі-
шальним внеском у подолання труднощів 
із продовольством. Китай також надає під-
тримку в розв’язанні енергетичної кризи, 
забезпечуючи Північ достатніми обсягами 
нафти. Для Китаю Північна Корея є тяга-
рем, однак він і надалі допомагатиме їй 
стратегічними матеріалами, аби зберегти 
свій вплив.

З другого боку, КНР виступає проти 
розробки зброї масового знищення в Пів-
нічній Кореї, оскільки ядерна або ракетна 
зброя Північної Кореї становить загрозу 
для самого Китаю. Крім того, вона може не 
тільки спровокувати військову гонку Япо-
нії, Республіки Корея, Тайваню, а й стати 
добрим приводом США для розгортання 
системи протиракетної оборони та поси-
лення союзницьких відносин з Японією та 
Республікою Корея. Але Китай виявляє па-
сивну позицію у стримуванні планів Пів-
нічної Кореї. Він прямо та опосередковано 
переконував Північну Корею в необхіднос-
ті відкритої економічної політики, оскільки 
сам зацікавлений у подоланні економічних 
труднощів та стабілізації соціалістичного 
ладу Півночі шляхом економічних реформ. 
Китай підтримував заходи щодо поліп-
шення відносин між Півднем та Північчю, 
оскільки нестабільність обстановки на пів-
острові може негативно вплинути на його 
власний економічний розвиток та безпеку, 
а також на посилення впливу США по всій 
ПСА. Крім того, Китай підтримує курс по-
ліпшення відносин між Північчю, Японією 
та США, сподіваючись на мирне вирішен-
ня ядерної проблеми Півночі, оскільки все 
це може сприяти подоланню економічних 
труднощів та просуванню процесу реформ 
у Північній Кореї. КНР обстоює принцип 
невтручання у внутрішні справи як клю-
чове поняття нової міжнародної політики 
та економічного порядку, тим самим про-
тиставляючи свою позицію новій страте-
гії НАТО від квітня 1999 року та політиці 
США, яка тисне на Китай. У цьому плані 
він обережно ставиться до вирішення вну-
трішньої проблеми Півночі.
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КНР на сьогодні є найбільшою краї-
ною у плані залучення капіталу. Крім того, 
щорічно отримується великий капітал від 
торгівлі із США. У зв’язку з цим Китаю 
небажано, щоб США тиснули на нього у 
питаннях ядерної проблеми Півночі та 
можливості ядерних розробок на Тайвані. 
Тому він прагне спонукати Північ до пе-
реговорів. Крім того, якщо Північна Ко-
рея провокуватимє воєнні дії з боку США, 
то це може призвести до зміни влади або 
розпаду системи Півночі. З огляду на це, 
як запобіжний захід, необхідно посадити 
Північ за стіл переговорів.

Нове покоління керівництва на чолі 
з Хужинтао породжує нові віяння і в ки-
тайській дипломатії. На перший план воно 
висуває роботу щодо створення сприятли-
вої міжнародної обстановки для економіч-
ного розвитку, тому бере активну участь 
у міжнародній боротьбі проти тероризму, 
серйозно ставиться до стратегії багатопо-
лярності, позитивно сприймає ідею бага-
тосторонньої безпеки тощо. Все це спря-
мовано на збереження та розвиток ста-
більних відносин із США. У зв’язку з цим 
Китай може відмовитися від так званих 
особливих стосунків з Північною Кореєю 
та запропонувати їй принцип взаємності. 
Тому при негативній позиції Півночі щодо 
політики реформ та відкритості можливі 
ідеологічні суперечності між ними.

Доки Китай перебуває на стадії ста-
новлення як наддержави, він не йтиме на 
пряме протистояння із США. Крім того, у 
них багато спільного у розумінні найваж-
ливішого стратегічного питання стосовно 
Корейського півострова, зокрема щодо за-
побігання війні, стосовно денуклеризації 
Корейського півострова. 

Враховуючи той факт, що в історії не 
було випадку мирного переходу влади 
між головними країнами, а швидкість на-
копичення державної могутності Китаю 
вражає, то стабільність, яка базується на 
китайсько-американських відносинах, 
не додає оптимізму. В ідеальному плані 
Китай хотів би, щоб у майбутньому США 
залишили цей регіон. Наступним кроком 
стало б укладення антияпонського союзу з 
північчю та півднем Кореї, використовую-
чи такий фактор, як корейський націона-
лізм. Кінцевим кроком стала б практична 
нейтралізація Корейського півострова на 

зразок Фінляндії. Така стратегія докорінно 
відрізняється від американської, яка пе-
редбачає “втручання та розширення”. При 
концентрації дипломатичних і військо-
вих сил у вирішенні стратегічних завдань 
Китаю та США (Китай – за прокитайський 
півострів, США – за «приручення» Китаю 
міжнародною спільнотою) стратегічна 
цінність Кореї як «двох» може на порядок 
зрости. Однак найчастіше наддержави, не-
хтуючи інтересами малих держав, знахо-
дять прийнятні для себе компроміси. Тому 
уряд Республіки Корея вже сьогодні уваж-
но стежить за обставинами, які складають-
ся навколо неї.

Не можна сказати, що роль Пекіна є не-
значною, оскільки Китай – це єдина сторо-
на, здатна залучити лідера Північної Кореї 
до суттєвого діалогу. Однак ефективну 
роль Китай може відіграти тільки тоді, коли 
його зусилля підтримають США. Така під-
тримка має бути у вигляді політичної по-
зиції, яка ясно дає зрозуміти готовність Ва-
шингтона мирно співіснувати з Північною 
Кореєю та продовжити вживати відповідні 
заходи, якщо Північна Корея погодиться 
полишити свої ядерні амбіції. Такий підхід 
був би ефективнішим, якщо б це було виді-
лено в “особистому зверненні” президента 
Буша до лідера Пхеньяна за посередни-
цтвом Пекіна. Після «увертюри» Північна 
Корея могла б повернутися до шестисто-
ронніх переговорів, не відчуваючи дипло-
матичного сорому перед США.

Таким чином, проблема включає в себе 
питання, зокрема, як США будуть схильні 
прийняти таку політичну зміну. США вже 
заявили, що не підуть на поступки, щоб 
повернути Пхеньян у процес переговорів, 
і застосують свій вплив, аби інші країни 
вчинили так само. Буде важко переконати 
США у необхідності бути більш піддатли-
вими. Доки Вашингтон тримається своєї 
безкомпромісної політики, шанси на по-
вернення Пхеньяна у процес переговорів 
залишатимуться малоймовірними, і на-
віть якщо переговори будуть відновлені, 
навряд чи можна очікувати плідного ре-
зультату. Отже, Вашингтону  доведеться 
 пристосуватися до політики Північної 
Кореї, і уряд Південної Кореї має бути 
відповідальним за це завдання. У цьому 
випадку адміністрація Ро Му Хьона буде 
змушена докласти більших зусиль, щоб 
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переконати США, ніж Північну Корею, 
оскільки криза Корейського півострова 
була викликана, з одного боку, наполегли-
вістю Пхеньяна у проведенні своєї ядер-
ної програми, а з другого – Вашингтоном, 

який обстоює безкомпромісну політику. 
Таким чином, здається, що ця ситуація не 
може бути вирішена під тиском лише од-
нієї зі сторін.
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ХОЧА конфуціанство асоціюється на-
самперед з Китаєм, воно віддавна ста-

ло частиною традиційних культур цілого 
регіону Східної Азії (Далекого Сходу) – 
недаремно щодо нього інколи використо-
вують термін “конфуціанська цивілізація” 
(“конфуціанський культурний ареал”). При 
цьому варто зазначити, що останнє понят-
тя ширше, ніж перше: до конфуціанської 
цивілізації входить В’єтнам, який зазвичай 
включають не до Східної, а до Південно-
Східної Азії. Конфуціанство, як відомо, 
виникло у VI–V ст. до н.е. у північноки-
тайському князівстві Лу на п-ві Шаньдун, 
у ІІ ст. до н.е. отримало статус офіційної 
ідеології імперії Хань. Наприкінці І – на 
поч. ІІ ст. н.е. це вчення почало поширюва-
тися у В’єтнамі (що тоді перебував у скла-
ді імперії Хань) [Познер 1994, 343], хоча 
до деякої міри воно було відоме там, віро-
гідно, й раніше, до китайського завоюван-
ня [Познер 1994, 341]. До Кореї ідеї Кун-
цзи вперше потрапили, можливо, внаслідок 
завоювання частини півострова імперією 
Хань у 108 р. до н.е.; останнє китайське во-
лодіння на цих землях – Лолан – протрима-
лося до 313 р. н.е. Проте напевне відомо, що 
конфуціанство закріплюється на панівних 
позиціях у Кореї лише у IV ст. н.е.: у 372 р. 
у державі Коґурьо на півночі Корейського п-
ва було засновано конфуціанську академію 
Тхехак. Приблизно в той самий час, на думку 
дослідників, конфуціанство стає панівним у 
царстві Пекче; третя корейська держава, 
Сілла (на південному сході), запровадила 
конфуціанство лише у 682 р. [Lee 1999, 58–
59; Очерк... 1992, 93–94; Ogarek-Czoj 1994, 
35–37]. З Кореї (точніше, з Пекче) воно не 
пізніше VI ст. потрапило до Японії, де з 
645 р. стало частиною державної ідеології 
[Радуль-Затуловский 1947, 195; Мещеря-
ков, Грачев 2003, 146, 360]. Хоча пізніше 
в усіх цих країнах конфуціанство змушене 
було дещо поступитися буддизму, даосиз-
му та сінто (в Японії), воно продовжувало 
відігравати важливу роль у духовному та 
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політичному житті. Не слід забувати також 
про те, що конфуціанство мало офіційний 
статус у деяких державах, створених кочо-
вими народами на півночі Китаю, напри-
клад у тобійському царстві Північна Вей 
(386–534) або чжурчженському царстві 
Цзінь [История Китая 1998, 154–155, 162; 
Hong 2004, 15]. Якісно новим етапом роз-
витку конфуціанства стало неоконфуці-
анство школи Чжу Сі, яке у XIV ст. стало 
офіційною ідеологією в Китаї та пізніше у 
Кореї, у XV ст. – у В’єтнамі, а на поч. XVII 
ст. – у Японії, об’єднавши, таким чином, 
весь регіон, де зберігало панівні позиції до 
середини ХІХ – поч. ХХ ст. Слід зазначи-
ти, що в тріумфі чжусіанства в Китаї важ-
ливу роль відіграли чужинські династії. 
Адже саме імператор монгольської динас-
тії Юань Жень-цзун запровадив у 1313 р. 
канон у версії Чжу Сі як основу для іспитів 
[История Китая 1998, 237], а маньчжурські 
імператори Кансі (1662–1722) та Цяньлун 
(1736–1795) зробили величезний внесок у 
зміцнення неоконфуціанства як державної 
ідеології [Малявин 2000, 92–93]. Незважа-
ючи на втрату офіційного статусу, вплив 
конфуціанства залишається значним і 
досі. Більше того, у ХХ ст. до конфуці-
анського культурного ареалу приєднався 
Сінгапур; завдяки китайській діаспорі 
осередки конфуціанства з’явилися прак-
тично в усьому світі. 

Необхідно зазначити, що у В’єтнамі, 
Кореї та Японії конфуціанство не сприй-
мається як “чуже” явище. Характерними в 
цьому відношенні, попри всю свою безпе-
речну тенденційність, є твердження деяких 
японських мислителів ХХ ст., що конфу-
ціанство спромоглося повністю розкрити 
свій потенціал лише в Японії [Радуль-За-
туловский 1947, 189, 416]. Сучасне офіцій-
не видання Корейської служби інформації 
для зарубіжних країн також твердить, що 
китайці віддавна вважали корейців більш 
ревними конфуціанцями, аніж вони самі 
[Корея 1993, 154]. З цим твердженням пе-
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регукується думка англійських дослідників 
Дж. та Е. Бертронг: “Найкращі філософські 
праці у Східній Азії XVI ст. належать ко-
рейцям, ніхто так не розвинув синтетичне 
вчення Чжу Сі, як вони. (...) Корейці мають 
усі підстави казати, що близько XVIII ст. 
їхня країна була найбільш конфуціанською 
в усій Східній Азії” [Бертронг 2004, 13]. А 
Т.В. Габрусенко, характеризуючи менталь-
ність корейців, постійно посилається на 
конфуціанські цінності [Габрусенко 2003]. 

Узагальнюючи викладене вище, на-
ведемо дві цитати. Так в’єтнамознавець 
П.В. Познер зазначає: “Проте вивчення 
традиційної в’єтнамської культури по-
казує, що ідентифікація конфуціанства 
й тим більше неоконфуціанства виключ-
но з китайською культурою є помилко-
вою”; натомість “слід говорити про різні 
типи культур... у рамках єдиного конфу-
ціанського культурного ареалу” [Познер 
1994, 384]. Цю думку доповнюють Дж. та 
Е. Бертронг: “Японські вчені (конфуціанці 
доби Токуґава. – С.К.), як і їхні корейські 
та в’єтнамські колеги, довели, що конфу-
ціанство з повним правом можна назва-
ти міжнародним рухом. У певному сенсі 
можна навіть стверджувати, що завдяки їм 
сучасне конфуціанство перетворилося на 
потужну силу, яка сприяє руху до глобаль-
ного суспільства” [Бертронг 2004, 278]. 

Питання, чи є конфуціанство релігією, 
чи лише філософським або соціально-
етичним вченням, досі лишається диску-
сійним. Частина дослідників відповідає 
на нього категоричним запереченням. Так, 
Є.О. Торчинов вважає конфуціанство “ціл-
ком світською ідеологією”, “етико-політич-
ним вченням”, а його віднесення до релігій 
вважає непорозумінням [Торчинов 1998, 
21]. Практично така ж позиція Д.Є. Марти-
нова [Мартынов 2006, 4]. Інші дослідники 
не такі категоричні. Наприклад, видатний 
китайський філософ та історик філософії 
Фен Юлань твердить, що конфуціанство 
не можна вважати релігією, проте визнає, 
що в історії Китаю виникали спорадичні 
тенденції перетворення конфуціанства на 
релігію: в апокрифах доби Хань, що наді-
ляли Конфуція божественними рисами, та 
в проекті “національної конфуціанської ре-
лігії” Кан Ювея наприкінці доби Цін [Фэн 
1998, 23, 229–230, 342–344 ]. Л.С. Пере-
ломов розглядає вчення Конфуція як світ-

ське, хоча визнає, що той спирався на культ 
Неба [Переломов 1993, 239–240]. Щодо 
пізнішого офіційного конфуціанства у до-
слідника не така однозначна позиція – він 
не схильний визнавати його релігією, але 
визнає у нього релігійні риси [Переломов 
1993, 339, 342]. З другого боку, деякі до-
слідники схильні вважати конфуціанство 
релігією. Так, Я.Б. Радуль-Затуловський 
намагається обґрунтувати тезу про те, що 
вчення самого Конфуція мало “релігійний 
характер” [Радуль-Затуловский 1947, 120, 
124]. І.І. Семененко категорично твердить: 
“Вчення Конфуція у своїй основі – релі-
гія” [Семененко 1987, 23]. Л.С. Васильєв, 
присвятивши конфуціанству цілий розділ 
у своїй праці “Історія релігій Сходу”, на-
прикінці дещо парадоксально зазначає: 
“Не будучи релігією у повному сенсі сло-
ва, конфуціанство стало чимось більшим, 
аніж просто релігія” [Васильев 1999, 308]. 
Схожа позиція у Дж. та Е. Бертронгів [Бер-
тронг 2000, 5–6, 16]. Нарешті, деякі до-
слідники намагаються знайти в цьому пи-
танні “золоту середину”. Так, А.І. Кобзєв 
називає конфуціанство “найдавнішою ре-
лігійно-філософською системою та одним 
із трьох головних етико-релігійних вчень... 
Далекого Сходу” [Кобзев 1994]. Видатний 
релігієзнавець М. Еліаде зазначає: “Стро-
го кажучи, Конфуцій не був релігійним 
мислителем. Його ідеї та ідеї неоконфуці-
анців – предмет вивчення радше істориків 
філософії. Але прямо чи непрямо Конфу-
цій глибоко вплинув на китайську релігію. 
Адже й саме джерело його морально-по-
літичної реформи лежить у царині релі-
гії” [Элиаде 2002, 24]. Ми тут обмежилися 
лише прикладами характерних позицій, не 
вдаючись до детального аналізу дискусії 
(докладніше див. [Семененко 1987, 11–15; 
Кобзев 2002, 37–39]). Загалом сьогодні у 
науці питання радше слід ставити таким 
чином: “Якою мірою конфуціанство є релі-
гією?” або “Які елементи чи аспекти кон-
фуціанства можна вважати релігійними?”

Сучасне законодавство різних країн та-
кож по-різному кваліфікує це вчення. Так, 
у КНР та Японії конфуціанство офіційно 
релігією не вважається – це, зокрема, про-
являється у тому, що в офіційних статис-
тичних довідниках кількість конфуціанців 
не вказують. На Тайвані конфуціанство 
кваліфікується як “філософія з релігійною 
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функцією” [The Republic of China… 1995, 
519]. Натомість у Південній Кореї [Корея 
1993, 148, 153–156] та в Індонезії конфуці-
анство визнане державою за релігійну кон-
фесію. ООН також визнає конфуціанство 
як релігію.

Однією з причин, яка від часів першого 
знайомства з китайцями спонукала євро-
пейців до думки, що конфуціанство – ре-
лігія, було існування конфуціанських хра-
мів. Адже зрозуміло, що наявність культу і 
культових споруд є в очах західної людини 
ознакою релігії. Однак конфуціанським 
храмам присвячено порівняно мало до-
сліджень. Культовий аспект конфуціанства 
привертає значно менше уваги, ніж конфу-
ціанська філософія. Слід додати, що кон-
фуціанський ритуал також порівняно мало 
цікавить дослідників, – про це свідчить 
хоча б те, що три канонічні тексти про ри-
туал – “І лі”, “Чжоу лі” та “Лі цзі” – пере-
кладали і досліджували значно менше, ніж 
“Лунь юй”, “І цзін” або “Ші цзін”. Навряд 
чи це справедливо, якщо згадати, яке зна-
чення ритуалу надавав сам Конфуцій, а 
також Мен-цзи, Сюнь-цзи та інші великі 
конфуціанські мислителі. Відтак і храм – 
місце, спеціально призначене для ритуа-
лу, – заслуговує на особливу увагу.

Слід зазначити, що як на Заході, так і 
в Росії під словосполученням “конфуці-
анський храм”, “Confucian temple” тощо 
зазвичай розуміють храм, присвячений 
Конфуцію, – такі храми звуться в країнах 
конфуціанського регіону “храмами літера-
тури” (або “храмами культури”) 文廟 (вень 
мяо1), “храмами Премудрого” 聖廟 (шен 
мяо), «храмами Вчителя» 夫子廟 (фуцзи 
мяо) або просто “храмами Конфуція” 孔子
廟 (Кун-цзи мяо). Вони не складали окре-
мої культової системи, а входили до різних 
систем. Більшість входила до системи дер-
жавних культів разом із храмами (або ві-
втарями) Неба, Землі, Ше і Цзі (духів землі 
та зерна), предків правлячої династії тощо. 
Крім того, існували храми предків роду 
Кун (так само, як і в інших родів). Були 
й приватні храми Конфуція – при приват-
них-таки конфуціанських академіях.

Система державних культів – це, в за-
саді, архаїчна релігія доби Чжоу. Конфуці-
анці, як відомо, ставилися до неї двояко: з 
одного боку, дистанціювалися від її влас-
не релігійного змісту, зокрема теології, з 

другого – високо цінували чжоуський ри-
туал. Таке ставлення було задане самим 
Конфуцієм, який “не говорив... про духів” 
(Лунь юй, 7:21)2, вважаючи, що важливі-
ше служити людям, аніж духам (Лунь юй, 
11:12), але розглядав чжоуський ритуал як 
ідеальний, архетипний, необхідний для 
існування культури. Відтак логічно було 
би вважати конфуціанством усю систему 
державних культів, а всі культові споруди 
цієї системи – конфуціанськими храма-
ми, як це робив ще о. Іакінф (Бічурін) у 
своїй праці “Опис релігії вчених”3 (1844) 
[Монах Иакинф 1995]. Проте виникає па-
радокс: виходить, що основний культовий 
зміст конфуціанства склався задовго до 
Конфуція, а отже, до виникнення конфу-
ціанства як такого у вузькому сенсі слова. 
Культ Конфуція (разом з його учнями та 
послідовниками, про що буде сказано ниж-
че) – це головна новація, яка була внесена 
до чжоуської релігії після смерті велико-
го мислителя. Крім того, з усіх різновидів 
храмів, що входили до системи державних 
культів Китаю, храми Конфуція набули 
найбільшого поширення за межами Ки-
таю, стали свого роду маркером конфуці-
анського цивілізаційного простору. Тому 
доречно зосередитися саме на храмах Кон-
фуція, пам’ятаючи, однак, що вони були 
лише часткою цілого.

Як твердить Сима Цянь (145 р. – після 
92 р. до н.е.), перший храм Конфуція був 
побудований поблизу могили Кун-цзи його 
нащадками. Вони, а також учні Конфуція 
приносили жертви на його могилі (що було 
цілком природно – кожна сім’я приносила 
жертви духам предків). Крім того, згідно 
з давньокитайським істориком, біля хра-
му і могили існувала конфуціанська шко-
ла – звідси, вочевидь, і походить традиція 
влаштовувати храми при школах. У храмі 
зберігалися особисті речі Конфуція: одяг, 
шапка, лютня, книги та колісниця [Сыма 
1995, 207]. Варто, однак, згадати, що Мен-
цзи, представник третього покоління кон-
фуціанців, що народився майже через сто 
років після смерті Конфуція, приділяючи 
багато уваги ритуалу, не згадує про храм 
Конфуція та його культ.

Цікаво, як Сима Цянь описує власну 
поїздку до храму Конфуція: “Я читав кни-
ги Конфуція, і захотілося мені дізнатися, 
якою людиною він був. Поїхавши до Лу, 
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побачив храм Конфуція, його житло, ко-
лісницю, одяг і предмети ритуалу – вчені 
у належний час навчалися ритуалу в його 
домі. Я затримався там у роздумі, не маю-
чи сил піти” [Сыма 1995, 208]. Це більше 
нагадує відвідини меморіального музею, 
аніж храму у нашому розумінні: Сима 
Цянь не молився Конфуцію й не приносив 
жертви його духу. Принаймні він про це не 
згадує.

У 195 р. до н.е. засновник династії 
Хань – імператор Ґаоцзу (Лю Бан) приніс 
жертви на могилі Конфуція в Цюйфу [Сыма 
1995, 207; Nihon… 1994, 528]. Це було 
першим актом визнання культу Конфуція 
на державному рівні. У 169–170 рр. н.е. 
починаються регулярні осінні та весняні 
жертвоприношення в Цюйфу. У 241 р. н.е., 
за династії Західна Цзінь, офіційне жертво-
приношення духу Конфуція було здійснено 
в імператорській конфуціанській академії 
Біюн. Проте існував лише один храм Кон-
фуція – власне, родовий храм Кунів. Інші 
храми на честь Учителя були вперше по-
будовані в період Південних та Північних 
династій (420–589 рр.). Але систематична 
побудова конфуціанських храмів у містах 
почалася лише за династії Тан, за наказом 
імператора Тайцзуна (Лі Шіміня) від 630 
року. Храми будувалися при повітових та 
провінційних школах. У мінську добу оста-
точно затвердилася канонічна іконографія 
Конфуція. Ритуали у храмі стали прово-
дитися за імператорським рангом. При 
храмах почали будувати окремий зал для 
вшанування батька Конфуція – Шулян Хе. 
Хоча слід зазначити, що на початку динас-
тії Мін на деякий час жертвоприношення 
припинилися всюди, за винятком Цюйфу. 
У 1530 р. за наказом мінського імператора 
Тай-цзу в усіх храмах, крім Цюйфу, статуї 
Конфуція та його учнів було замінено на 
поминальні таблички – адже, як поясню-
вали “іконоборці”, у державних храмах 
шанують вчення Конфуція, а не людину, 
яка його створила. Крім того, статуї нага-
дували буддійські храми (що недвозначно 
вказує на вплив буддизму, недаремно ж по-
ширення храмів Конфуція починається в 
добу Тан, період найбільшого розквіту ки-
тайського буддизму) [Кравцова 1999, 206; 
Nihon… 1994, 528; Wilson]. Пізніше статуї 
було таки повернуто на свої місця, і відтак 
у добу Мін в основному склався той “ка-

нонічний” вигляд конфуціанських храмів, 
який вони мають сьогодні. 

Крім самого Конфуція (інколи також 
його предків), у присвячених йому храмах 
вшановують його учнів та видатних по-
слідовників. Це вшанування має власну 
історію, на якій ми зараз не будемо зупи-
нятися. Зазначимо лише, що наприкінці 
існування імперії Цін у храмах Конфуція 
шанували низку видатних конфуціанців, 
які поділялися на ієрархічні щаблі. На чолі 
ієрархії стояли “чотири сподвижники” (四
配) – Янь Хуей, Цзен-цзи, Цзи-си (онук 
Конфуція, учень Цзен-цзи) та Мен-цзи 
[Nihon… 1994, 529]. 

Із праці о. Іакінфа, що докладно опи-
сує культовий аспект “релігії вчених” (і 
в цьому сенсі не втратила свого значення 
досі), ми можемо зрозуміти реальне міс-
це храмів Конфуція у системі державних 
культів доби Цін, у часи найвищого розкві-
ту офіційного конфуціанства. Воно доволі 
скромне: у переліку осіб, що є об’єктом 
вшанування, Конфуцій посідає одинадцяте 
місце у першій категорії – “святих” (після 
міфічних і легендарних досконаломудрих 
давнини: Фусі, Шеньнуна, Яо, Шуня, Юя 
тощо). Викладаючи його стислу біогра-
фію, о. Іакінф не називає його засновни-
ком конфуціанства, більше того, він прямо 
пише, що засновником релігії Кун-цзи не 
був [Монах Иакинф 1995, 254, 256–257]. 
Столичний храм Конфуція згадано остан-
нім серед шести жертовників-храмів дру-
гого розряду. Такий храм, зазначає автор, є 
при кожному державному училищі і в кож-
ному обласному, окружному та повітово-
му місті. Храми всі мають однаковий план 
[Монах Иакинф 1995, 275, 276, 294]. 

Найбільш відомі конфуціанські храми 
Китаю, крім згаданого вище найдавнішого 
храму в Цюйфу, розташовані в Пекіні, Сіані, 
Нанкіні, Шанхаї, Ханчжоу тощо. Варто зга-
дати один з найпізніших за часом побудови 
храм – у Харбіні (1929 р.), значні кошти на 
спорудження якого виділили керівництво 
Китайсько-Східної залізниці та російські 
промисловці й купці, що мешкали в Харбі-
ні [Переломов 1993, 353]. 

За межами Китаю храми Конфуція з’яв-
ляються спочатку в Кореї, у період Корьо 
(935–1392 рр.). У В’єтнамі перший такий 
храм побудовано в Ханої в ХІ ст., а з 1397 р., 
за династії Чан, конфуціанські храми по-
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чинають будувати по всій країні. У Японії 
храми Конфуція починають будувати лише 
за доби Токуґава (з XVII ст.). Крім того, 
конфуціанські храми є в Індонезії (найста-
ріший – у Сурабаї, побудований у ХІХ ст.), 
Малайзії, Сінгапурі тощо. З XVIII ст. такі 
храми з’являються в чайна-таунах у Європі 
та Америці. Слід зазначити, що за межами 
конфуціанського культурного ареалу храм 
Конфуція стає маркером етнокультурної 
ідентичності – як правило, китайської.

Всього у світі налічується бл. 3000 кон-
фуціанських храмів, хоча не всі зараз ді-
ючі. За межами Китаю найбільше число 
діючих храмів Конфуція в Південній Кореї 
(понад 200 при конфуціанських академі-
ях). Найвідоміший з них – конфуціанський 
університет Сонґюнґван [Корея 1993, 156]. 
Близько 100 храмів (літан – зал ритуалу) 
діє в Індонезії. У В’єтнамі найдавніший і 
найвідоміший конфуціанський храм – Ван 
Мієу (в’єтнамська вимова кит. вень мяо) – 
розташований у Ханої; відомі також храми 
в містах Хюе, Хой Ан, Хай Дионґ та Ан 
Нінь. У Японії відомі храми в Токіо, Наґа-
сакі, Бідзені (преф. Окаяма), Асікаґа (преф. 
Тоціґі), Таку (преф. Саґа) і Наха (преф. 
Окінава). Здебільшого вони були створе-
ні при освітніх закладах у добу Токуґава 
(коли неоконфуціанство було державною 
ідеологією Японії). Токійський храм Юсі-
ма сейдо – колишня головна конфуціан-
ська академія тих часів. Храми в Нагасакі 
та в Наха засновані китайською діаспорою; 
храм у Нагасакі й зараз підтримує тісні 
зв’язки з КНР. Храм у Наха нині не діє. 

Наведені вище факти з історії конфу-
ціанських храмів дають підстави вважа-
ти, що вони мали радше не релігійний, а 
меморіальний характер і Конфуція у них, 
певне, ніколи не шанували як божество. 
На користь цього свідчить, зокрема, аргу-
ментація “іконоборців”, а також пізнє по-
ходження конфуціанських храмів. Це під-
тверджує й сучасне тайванське видання: 
“Оскільки більшість китайців вважають 
конфуціанство насамперед філософією, 
вони розглядають конфуціанські храми 
радше як зали для вшанування Конфу-
ція, аніж як місця поклоніння” [Republic 
of China… 1995, 519]. Незважаючи на це, 
ми вважаємо за доцільне стверджувати, 
що конфуціанські храми мають у певному 
сенсі сакральний характер. Тут ми спирає-

мося на погляди Г. Фінгаретта. Він вважає 
центральним поняттям у Конфуція ритуал 
лі, який називає “священним”: “Замість 
того щоб відволікати увагу від людської 
сфери і звертати її на сферу трансцендент-
ну, священна церемонія, як центральний 
символ, втілює в собі священне як одну зі 
складових кожного справжнього людсько-
го існування” [Фингаретт 1995, 319]. Від-
так храм є місцем, спеціально призначе-
ним для ритуалу, особливим ритуальним, 
а отже, сакральним простором.

Яку ж структуру має цей простір? До-
бре відомо, що в китайській традиційній 
архітектурі храми, палаци та приватні 
оселі будувалися за однаковими принци-
пами, а саме: будь-який архітектурний 
ансамбль – це огороджений стінами комп-
лекс споруд, прямокутний у плані та орієн-
тований уздовж осі “північ – південь”, вхід 
до якого розташований на півдні, а голо-
вна будівля розміщується зазвичай на пів-
ночі [Кравцова 1999, 131; Малявин 2000, 
452]. Конфуціанський храм – не виняток. 
Вхід до палацу розташований на півдні, 
що пов’язано зі стародавньою символікою 
сторін світу, відповідно до якої монарх 
(ван) повинен сидіти обличчям на південь, 
а підлеглі мають стояти обличчям на пів-
ніч. Сам Конфуцій надавав цьому мало не 
магічного значення: досконаломудрий го-
судар Шунь “повернувши обличчя на пів-
день, шанував себе, і тільки” і таким чином 
правив Піднебесною (Лунь юй 15:5). Про-
те у випадку конфуціанського храму така 
просторова орієнтація має інше значення: 
вона символічно стверджує царственість 
Конфуція, адже у столичному храмі у 
жертвоприношенні брав участь сам імпе-
ратор, який у цьому випадку ставав у по-
зицію “підлеглого”). 

Головна будівля храмового комплексу, 
що розташована у північній частині, на-
зивається Зал Великого звершення (Дачен-
дянь 大成殿)4. У ній містяться вівтар і ста-
туя або портрет Конфуція (у період, коли 
статуй не було, її заміняла табличка). На 
стінах можуть також бути картини, що зо-
бражують сцени із життя Вчителя – саме 
так оформлено Дачендянь у Нанкіні. Пе-
ред Залом Великого звершення розташо-
вана тераса, на якій стоїть ще одна статуя, 
а перед нею – велика курильниця, обабіч – 
свічники (у деяких храмах статуї Конфуція 
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на терасі немає; наприклад, у Наґасакі на її 
місці стоїть мармурова стела з каліграфіч-
ним написом). Поруч з Палацом Великого 
звершення (або позаду нього) у багатьох 
храмах розташований храм Великих Му-
дреців (Чуншенци 崇聖祠), присвячений 
предкам Конфуція.

Ритуальний шлях людини, що прийшла 
вшанувати Конфуція, веде з півдня на пів-
ніч. Цей прямий шлях можна уподібнити 
до Дао – шляху, яким шляхетний муж іде 
до стану досконаломудрого. Шлях цей веде 
через дві брами – Лінсінмень 欞星門5 та 
Даченмень 大成門 (брама Великого звер-
шення). Брама Лінсінмень кам’яна, має ха-
рактерну форму – два стовпи з переклади-
ною. Верхні частини стовпів прикрашені 
візерунком у формі хмаринок. Даченмень 
має форму брами, критої дахом, – типову 
для китайської архітектури. Брам може 
бути більше – наприклад, у Цюйфу їх сім. 
Назви також можуть відрізнятися – у На-
гасакі, наприклад, друга брама має назву 
Ґімон 儀門 (кит. Імень, “брама Етикету”). 
Вони, як і в інших сакральних будівлях, 
символізують відокремлення сакрально-
го простору від профанного. Простір між 
першою і другою брамою утворює щось 
на зразок “передпокою”; він може бути 
порожнім (як у Шанхаї або в Нанкіні), а 
може бути символічно заповненим (як у 
Наґасакі). 

Пройшовши обидві брами, людина по-
трапляє в ідеальний простір ритуалу лі – 
внутрішній двір витягнутої прямокутної 
форми. Обабіч нього розташовані криті 
галереї. В них зазвичай містяться кам’яні 
стели з вирізьбленими каліграфічними 
написами. У Наґасакі ці стели містять по-
вний текст “Лунь юй”; у шанхайському 
храмі Літератури також є стели з “Лунь 
юєм”, але вони містяться у Залі Великого 
звершення. У багатьох храмах у внутріш-
ньому дворі розташовані статуї учнів і по-
слідовників Конфуція, які вишикувалися 
обабіч центральної доріжки. Кількість ста-
туй різна в різних храмах – наприклад, у 
Нанкіні 8 статуй, у Наґасакі – 72, а в Шан-
хаї дві статуї (Янь Хуея та Мен-цзи) стоять 
не у внутрішньому дворику, а в Залі Вели-
кого звершення – обабіч статуї Конфуція, 
утворюючи, таким чином, тріаду, подібну 
до буддійських та даоських тріад. Перед 
статуями учнів Конфуція жертовників за-

звичай немає. У токійському храмі Юсі-
ма-сейдо статуй учнів немає, проте там є 
окремий зал для вшанування Шеньнуна – 
міфічного правителя і культурного героя 
(першого землероба), а також його статуя.

Як правило, у храмах Конфуція є також 
статуї міфічних або напівміфічних тварин. 
Часто це парні статуї, які “охороняють” 
брами або входи до будівель. У першу 
чергу йдеться про традиційні для Східної 
Азії зображення левів (праворуч лев, ліво-
руч – левиця з левеням). Такі зображення 
мають значення оберегів. Крім левів, часто 
трапляється зображення ціліня. Цілінь має 
вигляд однорогого оленя, вкритого лускою. 
За традицією він символізує генія, велику 
людину або просто людину видатних зді-
бностей, а також найвищу конфуціанську 
чесноту – людяність – жень. Поява ціліня 
вважалася знаком мудрого й гуманного 
правління, недаремно словами “спійма-
ли ціліня” закінчується частина літопису 
“Чунь цю”, авторство якого приписували 
Конфуцію [Конфуциева летопись… 1999, 
106]. За переказом, народженню самого 
Конфуція також передувала поява ціліня 
[Eberhard 1996, 96–98]. Цілінь, на відміну 
від лева, може по-різному бути присутнім 
у храмовому просторі: наприклад, у На-
ґасакі, в Залі Великого звершення, стоять 
статуї двох цілінів (праворуч ці – самець, 
ліворуч лінь – самиця); натомість у Шанхаї 
ціліня зображує камінь химерної форми. 

Значення, яке надавав Конфуцій та його 
послідовники музиці, добре відоме. Відтак, 
важливими елементами конфуціанського 
храму є музичні інструменти – насамперед 
дзвони та барабани. За традицією дзвони 
символізують Небо, а барабани – Землю (а 
відтак, відповідно, корелюють з началами 
ян та інь) [Малявин 2000, 438]. Крім того, у 
традиційній ієрархії музичних інструмен-
тів дзвони (разом з літофонами) займали 
найвищий щабель, їхній звук асоціювався 
з ударом грому [Кравцова 1999, 124–125]. 
У центральній частині китайських міст роз-
ташувалися два павільйони із дзвоном і ба-
рабаном. Вони символізували центр світу 
[Кравцова 1999, 134–135]. Східноазійський 
дзвін, на відміну від європейського, не має 
язика. Дзвонять в нього за допомогою ко-
лоди, підвішеної горизонтально ззовні. За 
звичаєм у конфуціанських храмах у дзвін 
дзвонять наприкінці кожного року. 
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Розташування цих інструментів різне 
у різних храмах. Так, у Шанхаї на терасі 
перед Залом Великого звершення ліворуч 
від статуї Конфуція розташована невисо-
ка дзвіниця, на якій висить великий дзвін 
(вага – 1,5 т), що зветься “Дзвін Великого 
звершення”. Всередині Зали Великого звер-
шення, праворуч від вівтаря та статуй, сто-
їть рама з набором бронзових дзвонів, що 
видають звуки різної висоти. Ліворуч, си-
метрично дзвонам, стоїть великий барабан. 
Натомість у нанкінському храмі симетрич-
но розташовані два павільйони, в одному 
з яких міститься великий дзвін, а у друго-
му – велетенський бронзовий барабан.

Доцільно стисло зупинитися на риту-
алах, які проводилися (і подекуди про-
водяться) в конфуціанських храмах. Спо-
чатку, вочевидь, вони не відрізнялися від 
звичайного ритуалу вшанування предків. 
Ритуал, проведений імператором Ґао-цзу 
479 р. до н.е., був “великою офірою” (що 
включала жертвоприношення бика, бара-
на та свині) [Nihon… 1994, 528]. З 169–
170 рр. н.е. були запроваджені регулярні 
жертвоприношення в Цюйфу, що базува-
лися на обряді поклоніння духам Землі та 
Зерна. З 445 р. було запроваджено новий 
ритуал – з шістьма рядами танцюристів, 
трьома ударними музичними інструмен-
тами (типу літофонів або наборів дзвонів) 
та жертвоприношенням за рангом кня-
зя. У 1477 р. кількість рядів танцюристів 
була збільшена до восьми, а посудин для 
жертвоприношень – з десяти до дванадця-
ти. У 1496 р. кількість танцюристів була 
збільшена до 72, що відповідало імпера-
торському статусу [Wilson]. Таким чином, 
вшанування Конфуція стало проводитися 
за зразком обряду вшанування давніх імпе-
раторів. У добу Цін, як свідчить о. Іакінф, 
жертвоприношення у храмах Конфуція 
відбувалися двічі на рік: “…у середньо-
му весняному та середньому осінньому 
місяцях, у перший день під назвою Дін”. 
Сам ритуал описано таким чином: “Обряд 
узливання здійснюють у губернських міс-
тах Начальники Губерній, а в інших – Про-
курори та Правителі міст. Перед таблич-
кою Давнього вчителя (Конфуція. – С.К.) 
ставлять тельця, барана, свиню та 26–76 
посудин з підношеннями” [Монах Иакинф 
1995, 290, 294–295]. Столичний ритуал тих 
часів докладно описано у книзі [Сидих-

менов 1987, 131–134], де наведено також 
свідчення очевидців. У наш час у деяких 
конфуціанських храмах також проводять-
ся, переважно у видозміненому вигляді, 
давні ритуали, хоча вони мають характер 
радше вистави на історичну тематику і не-
рідко призначені насамперед для туристів. 
У Кореї урочистий конфуціанський риту-
ал проводиться двічі на рік в університеті 
Сюнґюнґван; там виконують стародавню 
конфуціанську культову музику мунмеак 
[Корея 1993, 259, 268]. У нанкінському 
храмі Конфуція виконуються ритуальні 
танці, які колись супроводжували жертво-
приношення. У Наґасакі щороку в остан-
ню суботу вересня проводиться урочисте й 
мальовниче Свято дня народження Конфу-
ція; там проводяться також приватні риту-
али. Активне ритуальне життя характерне 
для токійського Юсіма сейдо. Там прово-
дяться ритуали святкування Нового року, 
Свята Конфуція (четверта неділя квітня), 
Свята акупунктури (третя неділя травня), 
вшанування пам’яті конфуціанців Едо (23 
жовтня), Свята Шеньнуна (23 листопада) 
тощо. Особливістю цього храму є підкрес-
лено японський стиль ритуалів і ритуаль-
ного вбрання, що нагадує сінто. У шанхай-
ському храмі Літератури проводиться ри-
туал Нового року та церемонія повноліття 
для шанхайських підлітків, яка поєднує 
традиційні елементи із сучасними.

Як було вже зазначено, традиційно біль-
шість храмів Конфуція були при навчальних 
закладах, чи, точніше, складали з ними єди-
ний комплекс. Зараз ця традиція зберігається 
в Південній Кореї. Токійський храм Юсіма 
сейдо до певної міри зберігає цю традицію: 
там проводяться цикли публічних лекцій із 
конфуціанської філософії, китайської куль-
тури, заняття з каліграфії та традиційного 
живопису, тайцзіцюань тощо. Проте здебіль-
шого у Китаї та Японії приміщення, де рані-
ше були конфуціанські училища, використо-
вуються як музеї. Так, у “навчальній” частині 
шанхайського храму Літератури виставлено 
колекції старовинних порцелянових і кера-
мічних чайників, а також каміння та коріння 
химерної форми. У Нанкіні в аналогічному 
приміщенні міститься експозиція, присвя-
чена історії китайського ритуалу та етикету; 
там також проходять концерти старовинної 
китайської музики. У Наґасакі при конфуці-
анському храмі діє Музей історії Китаю. Як 
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бачимо, тематика музеїв здебільшого пов’я-
зана з конфуціанською традицією; відтак це 
можна розглядати як продовження освітньої 
функції конфуціанських храмів у сучасних 
умовах. У шанхайському храмі Літератури 
проводяться різні заходи, у т.ч. міжнародні: 
симпозіуми з конфуціанства, семінар кон-
фуціанських торговців, китайсько-японські 
зустрічі з декламації віршів тощо. Таким чи-
ном, сьогодні конфуціанські храми в різних 
країнах продовжують відігравати важливу 
роль у контактах між культурами Східної 
Азії: якщо храм у Наґасакі (і до певної міри 
Юсіма сейдо в Токіо) пропагує у Японії 
китайську культуру, то шанхайський храм 
сприяє знайомству з японською культурою.

У цій статті ми лише накреслили коло 
проблем, пов’язаних із вивченням культо-

вого аспекту конфуціанства та його ролі у 
крос-культурних контактах у регіоні. Ба-
гато порушених у статті проблем потребу-
ють окремого дослідження. Зокрема, мало 
відомо про сучасне функціонування кон-
фуціанських храмів у В’єтнамі, Індонезії, 
роль конфуціанських храмів у житті китай-
ської діаспори тощо. Потребує подальшої 
розробки історія конфуціанського культу, 
символічна структура конфуціанських хра-
мів тощо. Проте вже зараз можна зробити 
висновок, що конфуціанство та храм Кон-
фуція, як його маркер, є важливими чинни-
ками, що об’єднували різнорідні культури 
Китаю, Японії, Кореї та В’єтнаму в єдине 
ціле. Хоча сьогодні конфуціанські храми і 
втратили свій офіційний статус, вони про-
довжують виконувати свою місію. 

1 Тут і нижче для власних назв і термінів, які стосуються всього конфуціанського регіону, ми 
наводимо у транслітерації лише сучасну китайську вимову, для зручності опускаючи діакритичні 
знаки на позначення тонів. 

2 Тут і нижче посилання на “Лунь юй” наведено за [Беседы и суждения 2001]. 
3 Словосполученням “релігія вчених” о. Іакінф перекладає китайський термін жу цзя 儒教, 

що позначає конфуціанство.
4 У подальшому викладі використано особисті спостереження автора під час відвідин конфу-

ціанських храмів у Шанхаї, Нанкіні, Токіо та Нагасакі, а також брошури [Shanghai… s.a.; Nan-
jing… s.a.] та інтернет-ресурси [Nagasaki Kōshibyō; Yushima seidō].

5 欞 – високе дерево (можливий варіант 櫺 – ґрати або одвірок), 星 – зірка.
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КАПІТУЛЯЦІЯ Японії у Другій світо-
вій війні привела до корінних змін її 

парламентської системи та демократизації 
органів влади. За Конституцією Мейдзі 
рішення про капітуляцію Японії не потре-
бувало розгляду та схвалення у парламенті 
і, так само як питання участі у війні, під-
тримання дружніх стосунків, укладання 
договорів з іншими країнами, належало до 
компетенції верховної влади й уводилося в 
дію указом імператора [Dai-Nippon Teikoku 
Kenpō, 13 jō]. 2 вересня 1945 року імпе-
ратор Японії видав указ про капітуляцію, 
який повністю відповідав директивам пре-
зидента США, направленим до головноко-
мандуючого окупаційних військ [Tennō-no 
shōchoku (1945 nen 9 gatsu 2 nichi)]. 

Перед головним командуванням стояло 
завдання виконання статей акта про капі-
туляцію, використовуючи існуючі на той 
час форму та структури управління. До 
документа про капітуляцію входили також 
пункти про зміну форми правління, що пе-
редбачало ревізію минулого курсу з прита-
манними йому феодальними та авторитар-
ними тенденціями. Головне командування 
видало розпорядження з вимогою негайно-
го скасування усіх законів, урядових указів, 
наказів та положень, які обмежували осо-
бисті права і свободи громадян. У безпосе-
редній реалізації своїх намірів окупаційна 
влада не покладалася на парламент. Перші 
заходи головного командування були кон-
кретизовані у низці директив щодо уряду 
й уводилися в дію через імператорські ука-
зи, які імператор мав видавати на підставі 
акта про капітуляцію. Такі укази вважали-
ся потсдамськими указами. 

Перші потсдамські укази, звичайно 
після указів про припинення воєнних дій, 
роззброєння тощо, що супроводжували ка-
пітуляцію, були обнародувані 22 вересня 
1945 року і стосувалися законодавчих актів, 
а саме: головнокомандуючий наказав, щоб 
тексти усіх законопроектів та поправок до 
них були подані до ставки головнокоман-

Л.Ф. Павлішина

ІМПЕРАТОРСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯПОНІЇ 
У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. 
ПРОЦЕС РЕОРГАНІЗАЦІЇ

дуючого англійською та японською мова-
ми по 6 екземплярів кожний [SCAPIN – 44 
(1945 nen 9 gatsu 22 nichi)]. Окупаційна вла-
да намагалася уникати прямого втручання 
у внутрішні справи уряду. Навіть позитивні 
заходи, необхідні для демілітаризації та де-
мократизації структур уряду та суспільства, 
реалізовувалися через потсдамські укази. 
Від уряду вимагалося лише доповідати про 
хід справ у розвитку законодавства, яке су-
проводжувало такі заходи [SCAPIN – 179 
(1945 nen 10 gatsu 22 nichi)]. Жодного нака-
зу або розпорядження стосовно парламенту 
зроблено не було.

Усі копії запропонованих законопроек-
тів та проектів резолюцій разом із датою 
подання та результатами розгляду у коміте-
тах або на пленарних засіданнях регулярно 
надсилалися до головного командування. 
Таким чином перевірялися запропоновані 
законопроекти, що мали досягати постав-
леної окупаційною владою мети, здійсню-
вався нагляд за законодавчим процесом і 
забезпечувалася можливість надання до-
помоги для внесення необхідних попра-
вок [Minseikyoku hōkoku sho 146]. Спільно 
напрацьовані службовцями головного ко-
мандування і співробітниками секретарі-
атів обох палат законодавчі поради стали 
посібником доступних рекомендацій сто-
совно структур та процедур парламенту. 
Згодом наради з керівниками обох палат 
перетворилися на навчальні заняття з пи-
тань демократизації парламентських про-
цедур і стали першим кроком на шляху до 
прийняття нового закону про парламент.

До появи нового парламенту, який буде 
відображати волю народу, і до уведення в 
дію на основі демократичних принципів 
нової конституції згідно з окупаційною 
політикою управління через існуючу сис-
тему державних структур парламент вва-
жався єдиним впливовим законодавчим 
органом Японії і, як і Конституція Мейдзі, 
був використаний для прискорення проце-
сів демократизації в країні.
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Протягом п’яти післявоєнних сесій пе-
ред набуттям чинності нової конституції 
парламент почав активно відстоювати свої 
повноваження, щоб отримати позиційні 
переваги в управлінні державою.

Незважаючи на те, що оголошення во-
єнних дій та укладання миру належали до 
прерогативи верховної влади імператора 
і він не був зобов’язаний доповідати пар-
ламенту про використання такої влади, 
Імператорський парламент на позачергово 
скликаній 88-й сесії пішов на безпреце-
дентний крок і, отримавши оприлюднений 
указ імператора про капітуляцію, провів 
офіційну церемонію його схвалення.

У перший день триденної сесії 4 ве-
ресня 1945 року імператор оголосив указ 
про капітуляцію Японії і у своїй промові 
виклав суть підписаного документа. Звер-
таючись до народу, імператор закликав 
зберігати спокій і сумлінно дотримувати-
ся досягнутих угод. Він також повідомив 
присутнім депутатам про те, що віддав 
міністрам наказ роз’яснювати громадянам 
внутрішнє і зовнішнє становище держави, 
а також ситуацію, що призвела до вжиття 
надзвичайних заходів [Tennō-no shōchoku 
(1945 nen 9 gatsu 4 nichi)].

5 вересня прем’єр-міністр принц На-
рухіко Хігасікуні у своєму зверненні вика-
зав щирі сподівання на те, що парламент, 
дотримуючись духу конституції, виявить 
свою справжню дієздатність, з тим щоб 
справді неупереджено відображати волю 
народу [Dai 88 kai rinjigikai gijisokkiroku].

Уряд уперше доповів парламенту про 
стан справ, що стосувалися армії, вій-
ськово-морських сил та зовнішньої полі-
тики, прагнучи здобути схвалення своєї 
діяльності.

Для прийняття перших законів, пов’яза-
них із реформами, та для виконання умови 
щодо необхідності схвалення парламен-
том указів імператора, виданих у перерві 
між сесіями [Dai-Nippon Teikoku Kenpō 
8jō], 26 листопада 1945 року була скликана            
89-та сесія Імператорського парламенту. 
Відкриваючи сесію, імператор у своїй про-
мові особливо наголосив на необхідності 
прийняття нового закону про вибори, який 
би опирався на демократичні принципи. 
28 листопада була здійснена перша спро-
ба радіотрансляції із залу пленарних за-
сідань, зокрема виступу прем’єр-міністра 

Кідзюро Сідехари з програмою діяльності 
уряду.

89-та сесія, окрім схвалення виданих на 
основі директив головного командування 
наказів, як і було обіцяно окупаційній вла-
ді, скасувала небажані тоталітарні закони 
та, з метою сприяння процесам демокра-
тизації, прийняла 41 законопроект. Серед 
них – закон, який легалізував та стимулю-
вав діяльність професійних спілок, закон, 
що змінював права на землеволодіння, та 
частково змінений закон про вибори, який 
надавав жінкам право участі у виборах. 
Після війни була успадкована схильність 
депутатів опиратися на кабінет міністрів у 
справі підготовки та подання законопроек-
тів, що мало місце у законодавчому про-
цесі довоєнного періоду. Про це свідчить 
той факт, що з 41 прийнятого закону лише 
1 був депутатським.

Перші демократичні віяння знайшли 
також свій прояв в ініціативах Палати пе-
рів. На прохання клубу парламентських 
журналістів, до якого входили представ-
ники усіх газетних видавництв, Палата 
перів дозволила кореспондентам газет 
бути присутніми на засіданнях палати. Із 
28 листопада доступ до засідань верхньої 
палати був відкритий для широкого кола 
громадян.

Наявність у виступах на 89-й та попе-
редній сесіях Імператорського парламенту 
жорсткої критики бюрократичної системи 
та системи держслужбовців, мілітарист-
ської та шовіністської політики у довоєнний 
та воєнний періоди засвідчила про відхід 
від надзвичайно консервативного політич-
ного курсу і початок процесу лібералізації.

Після продовження роботи сесії на 4 
дні 18 грудня указом імператора парла-
мент був розпущений.

Наказ про чистку (звільнення із сус-
пільних посад) від 4 січня 1946 року за-
вдав відчутного удару по Палаті перів 
[SCAPIN – 548, 550 (1946 nen 1 gatsu 4 
nichi)]. До 10 липня 1946 року з 415 де-
путатів Палати перів 178 склали свої по-
вноваження. З них 61 депутат добровіль-
но відмовився від своїх посад, інші були 
звільнені. На вакантні місця імператор 
призначив добре відомих як у країні, так і 
за її межами громадських діячів та вчених. 
Таким чином була зроблена перша спроба 
змінити обличчя верхньої палати.



Східний світ №3 2008 143

Л.Ф. Павлішина

Після загальних виборів, проведених 
10 квітня 1946 року, склад нового парла-
менту, у порівнянні з попереднім, став на-
багато ліберальнішим. Кількість депутатів 
правого крила скоротилася наполовину, і 
вперше до парламенту були обрані комуніс-
ти. Більшість членів парламенту належали 
до поміркованих політичних партій. На 
депутатських місцях Палати представни-
ків оновленого парламенту вперше з’яви-
лися жінки. Суттєво скоротилася кількість 
юристів, керівників великих промислових 
підприємств та професійних політиків. 
Наприклад, юристів стало лише 52, керів-
ників підприємств – 82, політиків – 6, пе-
дагогів – 32, літераторів – 22, лікарів – 13, 
аграріїв – 49. Більшість, а саме три п’ятих 
від усіх депутатів, мали вищу освіту.

За середнім віком депутатів парламент 
став на два роки молодшим від попере-
днього.

Основними факторами змін у складі 
парламенту були директиви головного ко-
мандування щодо звільнення схильних до 
тоталітаризму та шовінізму депутатів верх-
ньої палати та досить лібералізований закон 
про вибори до Палати представників. Цей 
закон про вибори вперше надав усім повно-
літнім рівні виборчі права. А політичні пар-
тії, небажані керівники яких завдяки чистці 
були відсторонені від публічних посад, вже 
не знайшли підтримки серед виборців, що 
отримали виборче право.

Отже, в результаті чистки та виборів 
був створений парламент, який, маючи у 
своєму складі широкий спектр народних 
представників, був готовий приступити до 
головного свого завдання – прийняття но-
вої демократичної конституції.

25 червня 1946 року прем’єр-міністр 
Сігеру Йосіда подав до Палати представ-
ників первісний проект нової конституції, і 
хоча з юридичної точки зору він мав форму 
проекту поправок до Конституції Мейдзі, 
насправді він повністю замінював Консти-
туцію Мейдзі. Імператор у своєму посланні 
до парламенту на початку розгляду схвалив 
проект поправок до конституції.

У ході розгляду деякі найбільш запе-
клі консерватори наполягали на тому, що 
парламент не наділений юридичним пра-
вом обговорювати зміст проекту. Проте 
вже була отримана підтримка імператора 
і парламент стояв перед необхідністю до-

тримуватися демократичних принципів, 
а з другого боку – парламент мав повно-
важення обговорювати проекти законів, 
тому вимоги консерваторів були відхиле-
ні. Отже, проект поправок був повністю 
розглянутий у комітетах та на пленарних 
засіданнях обох палат.

Для забезпечення можливості більш 
повного розгляду проекту поправок до 
конституції та внесення необхідних до-
повнень і змін на прохання депутатів була 
розроблена спеціальна процедура обго-
ворення. Міністр Токудзіро Канаморі був 
призначений представником кабінету у 
парламенті для надання роз’яснень та від-
повідей на запити депутатів. Після про-
ведення на пленарному засіданні Палати 
представників обговорення та з’ясування 
всіх питань, проект поправок був переда-
ний до спеціального комітету з конститу-
ційних поправок, до складу якого входили 
72 депутати. 

Підкомітет з 10 осіб розглянув проект 
поправок на таємному засіданні і допо-
вів свої висновки спеціальному комітету, 
який, у свою чергу, виніс активно підтри-
маний щонайменше 24 депутатами проект 
рішення про доповнення і зміни до про-
екту поправок на пленарне засідання. 24 
серпня Палата представників 421 голосом 
“за” проти 8 схвалила проект рішення ко-
мітету стосовно доповнень і змін, за яким 
проект поправок до конституції був до-
повнений двома статтями, а зі 100 статей 
первісного проекту до 22-х були внесені 
поправки і одна стаття була знята. Проти 
голосували 5 комуністів, один соціаліст і 2 
незалежні депутати.

Після схвалення в нижній палаті про-
ект рішення про доповнення та зміни був 
відправлений до Палати перів, у якій 26 
серпня розпочалося обговорення. Депу-
тати верхньої палати не обиралися, а були 
призначені, і тому, хоча ними було вне-
сено кілька пропозицій, усі ці пропозиції 
викликали заперечення як нездійсненні та 
такі, що суперечать духу запропонованої 
конституції, і були відкликані. Проведені 
у Палаті перів дебати були високо оціне-
ні пресою. Пояснення високого рівня дис-
кусії, що мала місце у Палаті перів, газети 
вбачали у роботі фахівців конституційного 
права, що прийшли на заміну звільненим 
депутатам. 6 жовтня після внесення незна-
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чних поправок Палата перів 298 голоса-
ми «за» і двома «проти» прийняла проект 
поправок до конституції. Наступного дня 
Палата представників 342 голосами “за” 
проти 5 ухвалила повернутий до неї верх-
ньою палатою проект, і таким чином доля 
поправок до конституції або нової кон-
ституції була остаточно визначена. Після 
схвалення 29 жовтня на спеціальному засі-
данні Таємної палати у присутності імпе-
ратора нова конституція була проголошена 
3 листопада 1946 року, у день народження 
імператора, і 3 травня 1947 року вона на-
була чинності.

Протягом засідань 90-ї сесії Палата 
перів зіткнулася з проблемами часткової 
зміни депутатського складу палати. За 
Конституцією Мейдзі та діючим законом 
про парламент у 1946 році закінчувався 
7-річний термін депутатів, що висувалися 
із власного середовища, і планувалося їхнє 
переобрання. Але, оскільки наближався 
час реорганізації Палати перів у Палату 
радників, 30 червня було вирішено про-
довжити термін повноважень таких депу-
татів до 10 лютого наступного 1947 року. 
Водночас Палата перів звільнила пред-
ставників титулованої знаті корейського 
і тайванського походження, а також плат-
ників великих податків, які були вихідця-
ми із Сахаліну. Після прийняття рішення 
про набуття чинності нової конституції з 
3 травня за депутатами верхньої палати, 
термін перебування яких на посадах був 
обмежений і підходив до кінця, залишили 
повноваження до 5 травня 1947 року. На 
90-й сесії, крім конституції, було прийнято 
12 законопроектів, пов’язаних із бюдже-
том, 26 законопроектів, що стосувалися 
продовольчих та фінансових питань, та ще 
56 законопроектів, включаючи 30 законів, 
необхідних для виконання указів імперато-
ра. Серед прийнятих законопроектів лише 
один – положення про кінні перегони на 
периферії – був депутатським, усі інші за-
конопроекти були подані кабінетом. Най-
важливішими з прийнятих законів були 
закон про матеріальну допомогу бідним, 
поправки до закону про прибутковий по-
даток, внесені з метою збільшення по-
датків, закон про врегулювання трудових 
відносин та 4 закони для посилення місце-
вого самоврядування. Палата представни-
ків прийняла до розгляду 878 клопотань, 

з яких 737 затвердила, а 127 направила до 
уряду. Палатою перів було прийнято для 
розгляду 65 клопотань.

На відміну від Палати перів, яка була 
змушена форсувати власну ліквідацію, Па-
лата представників наполегливо прагнула 
зберегти і навіть розширити свої повно-
важення. Два випадки, що мали місце під 
час 90-ї сесії, продемонстрували спромож-
ність нижньої палати дати відсіч діям, що, 
на думку депутатів, могли б зашкодити ав-
торитету палати. Так, коли кабінет офіцій-
но заявив про свій намір подати проект по-
правок до Закону про парламент, який був 
прийнятий у 1889 році та обнародуваний 
перед відкриттям першої сесії Імператор-
ського парламенту, голова Палати пред-
ставників Сендзо Хігаї від імені палати 
висловив протест, мотивуючи це тим, що 
встановлення правил для діяльності парла-
менту належить тільки до компетенції пар-
ламенту. За ініціативою голови палати був 
створений комітет із 20 депутатів, якому 
він доручив переглянути норми закону про 
парламент і запропонувати проект попра-
вок. Другий випадок також був пов’язаний 
з головою Палати представників Сендзо 
Хігаї. Під час розгляду проекту поправок 
до конституції голова нижньої палати Хі-
гаї був звинувачений депутатами у неза-
конному використанні своєї посади для 
здійснення партійного тиску і контролю за 
підкомітетом, який розробляв рекоменда-
ції до проекту конституційних поправок, з 
тим щоб внести свої корективи у доповідь 
цього підкомітету на пленарному засідан-
ні. І хоча внесена резолюція про недовіру 
голові палати після тривалого голосування 
була відхилена, Хігаї був змушений піти у 
відставку. Замість нього на посаду голови 
Палати представників заступив його одно-
партієць, член Ліберальної партії Такесі 
Ямадзакі. Для запобігання виникненню 
подібних скандалів у майбутньому Яма-
дзакі вийшов з партії і, щоб надалі діяль-
ність голови палати залишалася нейтраль-
ною, незалежною від впливу партійних 
фракцій, запропонував депутатам у разі 
обрання головою палати наслідувати його 
приклад і полишати лави партії. Проте сам 
Ямадзакі у 1947 році, відчуваючи перед за-
гальними виборами необхідність  партійної 
 підтримки, поновив своє членство в Лібе-
ральній партії [Williams, 1165].
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90-та сесія, роботу якої продовжували 
4 рази, була закрита 11 жовтня 1946 р. Ця 
сесія відзначилася кількома особливостя-
ми, що заслуговують на увагу. Окрім того, 
що на 90-й сесії депутатські крісла впер-
ше зайняли жінки та комуністи, були та-
кож перевищені максимальні показники 
минулих сесій за кількістю присутньої на 
засіданнях публіки, тривалістю сесії та 
кількістю днів пленарних засідань. 56 пле-
нарних засідань відвідали 33 тисячі 410 
громадян, приблизно 596 осіб у день. Для 
порівняння: протягом 80-ї сесії відбулося 
всього лише 5 пленарних засідань, на кож-
ному з яких були присутні приблизно 976 
громадян. Але, незважаючи на рекордні 
показники, престиж пленарних засідань 
90-ї сесії зазнав втрат через тривалу від-
сутність багатьох депутатів. Так, кількість 
депутатів, присутніх на пленарному засі-
данні у день розгляду проекту поправок до 
конституції, не перевищувала 96 осіб.

Позачергова 91-ша сесія була скликана 
25 листопада 1946 року і завершила свою 
роботу 26 грудня, за день до відкриття на-
ступної сесії. Проект поправок до Закону 
про парламент (законопроект про Націо-
нальний парламент), як будь-який інший 
важливий закон, незалежно від ставлення 
до нього та підтримки кабінету чи депу-
татів верхньої палати, у першу чергу мав 
розглядатися депутатами Палати пред-
ставників. 21 грудня цей законопроект 
був одноголосно підтриманий нижньою 
 палатою.

Депутати Палати перів були незадоволені 
статтею проекту, яка надавала Палаті пред-
ставників виняткове право вимагати прове-
дення засідань міжпарламентського коміте-
ту обох палат для узгодження позицій, коли 
прийняті щодо законопроекту рішення палат 
не сходяться, тому подання письмових ви-
сновків комітету верхньої палати стосовно 
проекту поправок до закону про парламент 
було відкладено. Після того як від Палати 
представників надійшла інформація про її 
намір відкласти прийняття законопроекту 
про вибори депутатів до Палати радників, 
доки верхня палата не схвалить, без змін і 
доповнень, проект поправок до Закону про 
парламент, у відносинах між палатами ви-
никла напруженість. Але Палата перів не 
піддалася на погрози, і проект поправок у 
комітеті був покладений під сукно.

Нова конституція установлювала, що 
склад Палати радників має формуватися 
через вибори, проте ні спосіб проведення 
виборів, ні ценз депутатів та виборців не 
визначала. 9 грудня комітет Палати перів 
запропонував обирати депутатами пред-
ставників різних професій від кожної га-
лузі: права, літератури, науки, мистецтва, 
медицини, тобто пропонував запровадити 
представництво від колективів і організа-
цій. Ця пропозиція була відхилена як така, 
що суперечить духу конституції, оскільки 
відображала ідеї тоталітарного режиму 
довоєнного часу.

На 91-й сесії було прийнято 22 законо-
проекти. Найважливіші з них, такі як За-
кон про кабінет, Закон про імператорську 
родину, Закон про цивільний лист, були 
ухвалені без змін і поправок.

Оскільки кабінет Йосіди зазнавав жор-
сткої критики з боку громадян, 17 грудня 
Палата представників внесла до порядку 
денного резолюцію про недовіру кабінету. 
Проте більшістю депутатів, у 236 голосів 
проти 160, її було відхилено.

92-га сесія була останньою сесією, яка 
працювала за Конституцією Мейдзі. Вона 
була скликана 27 грудня 1946 року і відра-
зу була закрита до 20 січня, потім перерву 
у роботі було продовжено до 14 лютого. Це 
було пов’язано з кадровими проблемами 
кабінету, політичною кризою і затримкою 
кабінету у підготовці бюджету та інших 
важливих законопроектів.

6 лютого, безпосередньо перед віднов-
ленням роботи сесії, головне командуван-
ня сповістило прем’єр-міністра Йосіду про 
те, що настав час проводити нові загальні 
вибори [Rengō koku saikōshireikan – no 
Yoshida Shigeru sōri daijin ate shokan]. Уряд 
прийняв рішення провести вибори до Па-
лати радників 20 квітня і до Палати пред-
ставників – 25 квітня.

Палата представників повторно одно-
голосно схвалила проект поправок до за-
кону про парламент (проект Закону про 
Національний парламент), розгляд якого 
був відкладений комітетом Палати перів 
під час 91-ї сесії. Цього разу Палата перів 
після внесення незначних доповнень, за-
слухавши доповідь комітету, 18 березня 
схвалила цей проект. Стаття, що надавала 
нижній палаті право ініціювання засідань 
міжпарламентського комітету обох палат і 
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раніше викликала заперечення Палати пе-
рів, залишилася без змін.

У Закон про Національний парламент, 
який складався з 132 статей, були перене-
сені незмінними 48 статей з попереднього 
закону про парламент, 2 статті – з Консти-
туції Мейдзі і 4 статті з колишнього регла-
менту Палати представників. Не переро-
блялися статті, що стосувалися цензу депу-
тата, його відставки, відпустки та арешту. У 
41 статтю, що базувалися на попередньому 
законі 1889 року, були внесені поправки. 
Інші 37 статей мали зовсім нові тексти.

Закон про вибори до Палати радників, 
розгляд якого не завершився на 91-й сесії, 
був прийнятий 24 лютого. Проект попра-
вок до закону про вибори депутатів до Па-
лати представників після запеклих дебатів 
був прийнятий із великими зусиллями. 
Основний зміст поправок до цього закону 
стосувався обмеження розмірів виборчих 
дільниць та скасування системи голосуван-
ня одним списком. Думки щодо поправок 
настільки розходилися, що під час голо-
сування на пленарному засіданні виникли 
запеклі бійки. Конфлікт тривав протягом 
10 днів, але вже 30 березня проект закону 
про вибори до Палати представників був 
підтриманий більшістю депутатів нижньої 
палати і наступного дня був схвалений Па-
латою перів.

Крім двох законів про вибори, парла-
мент прийняв основні закони, що стосува-
лися освіти, фінансів, цивільного кодексу, 
судоустрою та амністії.

31 березня, у день розпуску парламен-
ту за указом імператора, виконавши своє 
призначення, після 58 років роботи Палата 
перів офіційно припинила своє існування.

Отже, поставлена головним команду-
ванням мета демократизації та посилен-
ня парламенту поступово втілювалась у 
життя. Масові звільнення, що передували 
прийняттю нової конституції, дозволили 
усунути з депутатських крісел активних 
прибічників мілітаристської політики та 
поновити депутатський склад верхньої па-
лати відомими вченими. Вперше в історії 
Японії в результаті загальних виборів був 
демократизований склад Палати представ-
ників. На 90-й сесії оновленого парламен-
ту була прийнята Конституція Японії, яка 
перетворила парламент з органу сприяння 
верховній владі в осередок влади, а саме у 

найвищий орган державної влади та єди-
ний орган законодавчої влади [Nipponkoku 
Kenpō, 41 jō].

Новий закон про парламент закріпив ряд 
особливостей, характерних для Національ-
ного парламенту, за якими докорінно змі-
нювалися призначення та функції, властиві 
Імператорському парламенту. Національ-
ний парламент вже міг самостійно вирішу-
вати термін роботи сесій. За Конституцією 
Мейдзі відкриття, закриття та призупи-
нення роботи Імператорського парламенту 
здійснювалися указом імператора [Dai-
Nippon Teikoku Kenpō, 7jō]. За новою кон-
ституцією скликання Національного пар-
ламенту теж відбувалося за указом імпе-
ратора, проте оскільки імператор за новою 
конституцією є фігурою символічною і не 
має повноважень на управління державою, 
то акти, які він здійснює стосовно держав-
них справ, є формальними. Національний 
парламент у разі необхідності може про-
довжити роботу сесії, а депутати у будь-
який час можуть вимагати скликання пар-
ламенту. За новою конституцією урочисте 
відкриття сесії у присутності імператора є 
лише традиційною церемонією, а не необ-
хідною умовою початку роботи парламен-
ту, як це було за Конституцією Мейдзі. Го-
лови палат, їхні заступники, голови коміте-
тів вже не призначаються імператором, як 
у попередньому парламенті, а обираються 
депутатами. У новому парламенті відсут-
нє пріоритетне право розгляду урядових 
законопроектів. Повноваження депутатів 
розширені.

У відповідності до тексту на час при-
йняття нового закону про парламент (зго-
дом деякі статті були скориговані) депута-
ту, щоб ініціювати законопроект, подати 
запит або пропозицію, вже не потрібно 
було заручатися підтримкою інших депу-
татів. Кожен депутат міг це робити само-
стійно. Виняток становили пропозиції по-
правок до законопроектів та ініціювання 
закритих засідань, що вимагало наявності 
прибічників.

Виступ членів уряду в Імператорсько-
му парламенті міг відбуватися у будь-який 
час. За новим законом про такий виступ 
має бути повідомлено заздалегідь голові 
палати або голові комітету.

На відміну від Імператорського парла-
менту, де обидві палати мали більш-менш 
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рівні права і повноваження, у Національ-
ному парламенті явна перевага надавала-
ся Палаті представників. Крім згаданого 
права нижньої палати вимагати прове-
дення засідань міжпарламентського комі-
тету обох палат, це стосується прийняття 
рішень щодо сесій, винесення резолюцій, 
керування головою Палати представників 
церемонією відкриття сесії тощо.

У процесі реформування парламент-
ської системи постало питання, чи зали-
шати подібну до Великобританії систему, 
за якою основний розгляд законопроектів 
відбувався на пленарних засіданнях, як це 
було за Конституцією Мейдзі, чи змінити 
її на американську модель, коли центром 
розгляду законопроектів є комітети. У 
парламентсько-кабінетній системі Вели-
кобританії кабінет у парламенті займає 
ініціативну позицію, і тому способом роз-
гляду законопроектів є пленарні засідання. 
У президентській системі Америки пре-
зидент та його міністри, крім надання ре-
комендацій та матеріалів, не втручаються 
у роботу Конгресу, покладаючись на його 
самостійність, тому місцем основного 
розгляду та обговорення законопроектів 
є комітети. Нова японська конституція за-
позичила модель парламентсько-кабінет-
ної системи у Великобританії, а закон про 
парламент увібрав у себе систему коміте-
тів американського зразка. Спочатку було 
створено 21 постійний комітет, але згодом 
питання кількості комітетів було вирішено 
віддати на розсуд і потреби кожної палати. 
Відповідні комітети з обох палат можуть 
проводити спільні засідання, а крім того, 
за рішенням палат вони можуть продо-
вжити роботу у перервах між сесіями. За 
новим законом про парламент кожний де-
путат має бути членом принаймні одного 
постійного комітету. Місця у постійних 
комітетах розподіляються на пропорційній 
основі відповідно до кількості депутатів 
у кожній фракції. Одночасно з наданням 
вагомого значення комітетам важливими 
стали обов’язки голів комітетів. Голова 
постійного комітету є посадовою особою 
палати і за становищем перебуває на рівні 
міністра. В обов’язки голови комітету вхо-
дить підготовка доповіді про хід і резуль-
тати розгляду законопроекту у комітеті.

Система трьох читань, якою користу-
валися під час розгляду законопроектів в 

Імператорському парламенті, була ліквідо-
вана. На пленарних засіданнях Національ-
ного парламенту вже не робили пояснень 
для всіх депутатів стосовно поданих зако-
нопроектів, а направляли ці законопроекти 
для розгляду безпосередньо у відповідні 
комітети. Кожний депутат, який належить 
до певного комітету, розглядає лише зако-
нопроект, переданий до цього комітету, і у 
нього немає можливості ознайомитися зі 
змістом законопроектів, що обговорюють-
ся в інших комітетах. Відповідно кожен де-
путат після розгляду законопроекту свого 
комітету має у висновках, що увійдуть до 
доповіді голови комітету на пленарному 
засіданні, зазначати своє ставлення – «за» 
чи «проти».

В Імператорському парламенті комітети 
виконували другорядні функції. Здебіль-
шого вони займалися підготовкою зако-
нопроектів до основного розгляду на пле-
нарних засіданнях. Зміни у законодавчому 
процесі суттєво розширили повноваження 
комітетів та посилили їхню значимість у 
парламенті. У Національному парламенті 
комітети діють за уповноваженням палат, 
фактично заміщаючи їх. Комітет може 
припинити або відкласти розгляд законо-
проекту. На пленарному засіданні усі депу-
тати палати, приймаючи рішення стосовно 
законопроекту, опираються на письмові 
висновки комітету.

Отже, останні сесії Імператорського 
парламенту відіграли вагому роль у реор-
ганізаційних процесах післявоєнного пері-
оду. Були вирішені питання, пов’язані з де-
мократизацією державних органів управ-
ління та реформуванням парламентської 
системи країни. Були прийняті нова Кон-
ституція Японії та новий закон про парла-
мент, внесено зміни у закон про вибори, 
тобто була підготовлена законодавча база 
для обрання і початку роботи Національ-
ного парламенту Японії, в якому обидві 
палати мали формуватися через вибори.

Відзначаючи позитивні процеси після-
воєнного періоду, слід звернути увагу на 
сталу тенденцію у підготовці основного 
закону країни. Усі рішення стосовно нової 
конституції приймалися без участі широ-
кого кола громадськості. Проект конститу-
ції не мав широкої дискусії, не була заслу-
хана думка народу. Отже, нова конститу-
ція, незважаючи на її демократичний дух, 
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не була кінцевим виявом волі народу. Так 
само, як Конституція Мейдзі, підготовлена 
представниками титулованої знаті, які не 
враховували в ній інтереси усього народу 

Японії, нова конституція була насаджена 
окупаційною владою і не могла та й не на-
магалася врахувати традиції і відобразити 
бажання японських громадян.

ЛІТЕРАТУРА

Dai – Nippon Teikoku Kenpō, 1889.
Dai 88 kai rinjigikai gijisokkiroku, 1945 nen 9 gatsu 5 nichi.
Minseikyoku kōkokusho “Nihon-no seijiteki saihensei 1945 nen 9 gatsu – 1948 nen 9 

gatsu”. Washington, 1950 nen.
Nipponkoku Kenpō, 1946.
Rengōkoku saikōshireikan -no Yoshida Shigery sōridaijin -ate shokan, 1947 nen 2 

gatsu 6 nichi.
SCAPIN, 1945 nen 9 gatsu 2 nichi.
SCAPIN, 1945 nen 10 gatsu 22 nichi.
SCAPIN, 1946 nen 1 gatsu 4 nichi.
Tennō-no shōchoku, 1945 nen 9 gatsu 2 nichi.
Tennō-no shōchoku, 1945 nen 9 gatsu 4 nichi.
Williams, Justin, “Shinnihon kokkai-ni okeru seitō seiji” (American Political Science 

Review, 42 kan. 6 gō, 1948 nen 12 gatsu.



Східний світ №3 2008 149

У СУНІТСЬКІЙ літературі халіфи Абу 
Бакр, ‘Умар, ‘Усман і ‘Алі традиційно 

називаються «праведними» (ал-хулафа’ ар-
рашідун), таке ж найменування закріпило-
ся за ними і в дослідженнях сходознавців. 
З точки зору ж шиїтських ідеологів, Абу 
Бакр, ‘Умар і ‘Усман – узурпатори влади, 
тиранічні правителі (джабабіра): шиїти 
заперечують легітимність переходу імама-
ту від Мухаммада до Абу Бакра, а від ньо-
го – до ‘Умара й ‘Усмана, убачаючи в ‘Алі 
єдиного законного наступника Пророка. 
Позиція ібадитських учених у цьому пи-
танні особлива: так само, як суніти, вони 
визнають праведним правління Абу Бакра 
й ‘Умара, проте вважають несправедливим 
володарювання третього халіфа – ‘Усмана. 
Ставлення ібадитів до ‘Алі неоднозначне: 
з одного боку, він визнається законним 
імамом мусульман, а боротьба ‘Алі з тими, 
хто хотів помститися за ‘Усмана, щиро 
схвалюється. З другого – згода ‘Алі підко-
ритися рішенню третейського суду під час 
суперечки з Му‘авією суворо засуджуєть-
ся, а сам ‘Алі від цього моменту виключа-
ється з числа правовірних мусульман1.

Аргументи, якими послуговуються іба-
дитські ідеологи, формулюючи своє став-
лення до Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана й 
‘Алі, викладені в одній із чаcтин Сіри іба-
дитського автора з Оману Абу-л-Му’сіра 
ас-Салта б. Хаміса (IX ст.). Частина твору, 
що нас цікавить, має заголовок Фі зікр ал-
іхтілаф фі асхаб ан-набі ‘алайхі ас-салат 
ва-с-салям – «Про суперечності серед ас-
хабів Пророка, молитва і мир над ним» 
[ас-Сійар ва-л-джавабат 1989, 300–308].

Свої міркування Абу-л-Му’сір розпо-
чинає з очевидної, на його думку, тези: піс-
ля смерті пророка Мухаммада найкращою 
кандидатурою нового лідера мусульман 
був Абу Бакр ас-Сиддик. На підтверджен-
ня ібадит перелічує достоїнства Абу Бакра: 
він мав славу сумлінного мусульманина, 
краще за інших знав Коран і сунну Проро-
ка, ліпше за всіх був обізнаний із тим, що 
дозволено і заборонено Аллахом, побож-
ність і чесність Абу Бакра були широкові-
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домі серед одновірців; до того ж в останні 
дні свого життя смертельно хворий Пророк 
призначив Абу Бакра керувати молитвою 
мусульман. Абу Бакр не прагнув влади – 
під час обрання наступника Пророка він 
закликав ансарів присягнути найдостойні-
шому із числа мухаджирів, запропонував-
ши замість себе дві кандидатури – ‘Умара 
й Абу ‘Убайди. Абу-л-Му’сір підкреслює: 
правда полягає в тому, що Пророк не від-
давав розпоряджень Абу Бакрові, аби той 
став халіфом після його смерті, так само 
як не давав подібних указівок будь-кому 
іншому – інакше б той, хто отримав би таке 
повеління від Пророка, заявив би про своє 
право на халіфат і боровся би за нього. На-
томість Посланник Аллаха залишив після 
себе знак, орієнтир (‘алам), який свідчить 
на користь халіфату Абу Бакра. Цей знак – 
призначення Абу Бакра керувати молит-
вою мусульман. Під час обрання халіфа 
виборці дійшли справедливого висновку: 
ніхто з них не спроможний скасувати рі-
шення Пророка, адже мусульмани, які, за 
оцінкою Мухаммада, не мали достатніх 
чеснот, аби очолити молитву одновірців, 
не можуть позбавити імамату того, кому 
таке право дав сам Пророк. На переконан-
ня Абу-л-Му’сіра, усвідомлення саме цієї 
обставини стало вирішальним аргументом 
на користь кандидатури Абу Бакра.

Абу-л-Му’сір коротко формулює по-
зицію рафідитів, тобто шиїтів, аби нижче 
піддати її аргументованій критиці: шиїти 
впевнені, що за життя Пророк таки віддав 
розпорядження (амара), згідно з яким ‘Алі 
повинен був стати халіфом, а Абу Бакр, по-
рушуючи волю Посланника, відібрав (ґа-
саба) імамат силою. Ібадит зауважує: якщо 
б усе було так, як твердять шиїти, ‘Алі слід 
було б визнати кафіром уже за те, що він 
зігнорував наказ Пророка. Адже якби ‘Алі 
був наділений правом на імамат від самого 
Мухаммада, то він мусив би битися за вла-
ду і така його боротьба була би цілковито 
законною – Абу-л-Му’сір нагадує: саме так 
учинив ‘Алі пізніше, коли зі зброєю в ру-
ках відстоював свій халіфат у суперечці з 
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Талхою, аз-Зубайром, ‘А’ішею і Му‘авією 
після вбивства халіфа ‘Усмана. Усе це, за 
висновком ібадита, підтверджує хибність 
позиції шиїтів.

Абу-л-Му’сір удається до розгляду об-
ставин, за яких відбулося обрання Абу 
Бакра. Як відомо, один із присутніх на на-
раді – Са‘д б. ‘Убада – з кількома своїми 
прибічниками утримався від присяги Абу 
Бакрові. На переконання шиїтів, цей факт 
свідчить про те, що консенсусу виборців 
стосовно кандидатури Абу Бакра досягну-
то не було, тож халіфа, обраного в такий 
спосіб, слід уважати нелегітимним. Іба-
дит заперечує: спільної позиції щодо Абу 
Бакра дійшли всі – і мухаджири, і ансари; 
до того ж Са‘д не робив жодних заяв про 
особисту непокору Абу Бакрові, під час 
дискусії не висловлювався проти нього, не 
наполягав на тому, що його кандидатура є 
кращою за кандидатуру Абу Бакра, і ніколи 
не заперечував того факту, що обрання Абу 
Бакра є правомірним. Ібадит додає: навіть 
якби Са‘д озвучив свою позицію під час 
дебатів, його б не підтримали інші мусуль-
мани. Зрештою, той факт, що Са‘д не при-
сягнув Абу Бакрові потиском руки, цілком 
компенсується його мовчазною згодою з 
рішенням одновірців, на переконання іба-
дита, більш достойних за самого Са‘да.

Іще одне питання, яке, на думку Абу-
л-Му’сіра, тлумачиться шиїтами непра-
вильно, пов’язане з розподілом спадку 
Посланника. Шиїти звинувачують Абу Ба-
кра в тому, що він учинив несправедливо 
щодо Фатими – доньки Мухаммада, дру-
жини ‘Алі, – відібравши в неї майно, яке 
належало Пророкові і після його смерті 
повинно було перейти у власність Фатими 
як законної спадкоємиці. Ібадит зауважує: 
насправді мова йде про те майно, яке не 
було у власності Пророка, а перебувало в 
його розпорядженні, тобто було віддано 
йому Аллахом у прижиттєве кормління 
(ту‘ма), оскільки належало до категорії 
фай’2. Це майно, так само, як і частка Про-
рока в хумсі – в п’ятій частині від бойових 
трофеїв (ґаніма) мусульман, – належить 
Аллахові і згідно з велінням Всевишнього 
після смерті Мухаммада повинно витра-
чатися на потреби громади. Абу-л-Му’сір 
наводить іще один аргумент: відомо, що 
весь свій спадок, у тому числі земельні 
ділянки в оазі Фадак, на які претендувала 

Фатима, Мухаммад не розподіляв серед 
родичів, а заповів общині мусульман. На 
переконання ібадита, статки Мухаммада 
після його смерті відійшли мусульман-
ській громаді, тобто перейшли до категорії 
вакф, відтоді родичі Мухаммада не мають 
на них жодних прав. Абу-л-Му’сір уточ-
нює: якби після смерті Пророка його май-
но підлягало успадковуванню, то право на 
частину спадку мала б не тільки Фатима, а 
й усі його спадкоємці – в тому числі дру-
жини Мухаммада і дядя Пророка ‘Аббас. 
Якщо припустити, що Абу Бакр насправді 
порушив права родичів Пророка, то ‘Алі, 
ставши халіфом, мав би відновити спра-
ведливість, розподіливши успадковане від 
Пророка серед усіх законних спадкоємців. 
Однак, як нагадує Абу-л-Му’сір, цього не 
сталося: будучи халіфом, ‘Алі залишив рі-
шення Абу Бакра щодо спадку Мухаммада 
без будь-яких змін3.

На додаток Абу-л-Му’сір зауважує: до 
незаперечних заслуг Абу Бакра належить 
його боротьба з відступниками (ахл ар-рід-
да) і тими, хто після смерті Пророка при-
пинив сплату закату і став нехтувати свої-
ми зобов’язаннями перед Аллахом.

Абу-л-Му’сір лише побіжно торкається 
діяльності другого халіфа – ‘Умара. Ібадит 
обмежується констатацією заслуг ‘Ума-
ра перед ісламом: він наслідував праведне 
правління попередника – Абу Бакра, розши-
рив кордони мусульманської держави і пра-
вив по справедливості. Абу-л-Му’сір під-
креслює: ‘Умар став халіфом, оскільки його 
кандидатура повністю задовольняла вимоги 
мусульман, і загинув мучеником за віру.

Обрання ‘Усмана і його халіфат розгля-
даються детальніше. Зазначено, що канди-
датура ‘Усмана виникла під час консульта-
цій у колі шістьох мусульман: ‘Алі б. Абу 
Таліба, Талхи б. ‘Убайдаллаха4, аз-Зубайра 
б. ал-‘Аввама, Са‘да б. Абу Ваккаса, ‘Абд 
ар-Рахмана б. ‘Ауфа і того ж таки ‘Усма-
на, – коли після невдалих спроб досягти 
консенсусу справу обрання нового халіфа 
було передано в руки одного з шести ви-
борців – ‘Абд ар-Рахмана б. ‘Ауфа і той 
визначив найдостойнішого серед мусуль-
ман, – як підкреслює Абу-л-Му’сір, тоді 
ним виявився ‘Усман. Мусульмани склали 
присягу новообраному халіфові – спочат-
ку присягнули всі учасники наради (ахл 
аш-шура), а потім – решта мусульман.
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Абу-л-Му’сір зазначає, що дванадцяти-
річне правління ‘Усмана можна розділити 
на два періоди: протягом перших шести 
років ‘Усман правив по справедливості, 
хоча при цьому наслідував праведне прав-
ління ‘Умара не в повній мірі (муксир ‘ан 
сірат ‘умар), а потім, у наступні шість ро-
ків, став удаватися до нововведень (ахдас) 
і зрештою остаточно перетворився на ка-
фіра. Ібадит перелічує гріхи ‘Усмана: він 
навмисно не застосовував покарань щодо 
тих, хто вчинив правопорушення; вирі-
шуючи питання громади, керувався осо-
бистими інтересами; призначав невігласів 
уповноваженими у справах мусульман. До 
того ж ‘Усман насмілився прихистити сво-
го родича ал-Хакама б. Абу-л-‘Аса5 – не-
друга Пророка; всупереч волі мусульман 
запровадив правило молитися опівдні в 
чотири рак‘ати6; побив (дараба) ‘Аммара 
б. Йасіра7 й ‘Абдаллаха б. Мас‘уда8; вдав-
ся до переслідувань Абу Зарра ал-Ґіфарі9 
та інших видатних мусульман. Драматич-
ні події, що призвели до загибелі халіфа 
‘Усмана, Абу-л-Му’сір трактує таким чи-
ном: мусульмани звернулися до ‘Усмана 
з вимогою покаятися за гріхи; ‘Усман по-
годився вдовольнити вимоги мусульман 
і розкаявся; одначе скоро виявилося, що 
покаяння, дане ‘Усманом, нещире – халіф 
знову вчинив неправедні дії, причому зро-
бив це свідомо; тоді мусульмани постави-
ли ‘Усмана перед вибором: він мусив або 
виправитися, або добровільно зректися ха-
ліфату; ‘Усман зігнорував вимоги мусуль-
ман, і ті вбили халіфа.

Абу-л-Му’сір докладно зупиняється на 
подіях, що сталися під час халіфату ‘Алі, 
причому не обмежується їхньою сухою 
констатацією, а дає їм власну оцінку, по-
лемізуючи з тими, хто підтримав ідею тре-
тейського суду між ‘Алі й Му‘авією.

За твердженням ібадита, присяга, дана 
мусульманами ‘Алі б. Абу Талібу, мала 
суттєву умову: ‘Алі повинен був бороти-
ся з усіма, хто вимагатиме помсти за кров 
‘Усмана. Присягу халіфові порушили Тал-
ха й аз-Зубайр, які разом з ‘А’ішею ви-
йшли до Басри і закликали жителів міста 
помститися за ‘Усмана. У боротьбу з при-
бічниками Талхи й аз-Зубайра вступив Ха-
кім б. Джубайл, однак він загинув від рук 
повстанців. Тоді з Медини на зустріч Талсі 
й аз-Зубайру вийшов сам ‘Алі; спочатку 

він закликав супротивників покаятися і 
повернутися до виконання даної йому при-
сяги, а після відмови повстанців примири-
тися став битися з ними; обидва, Талха й 
аз-Зубайр, загинули – перший був убитий 
під час бою, а другий – коли тікав. Абу-л-
Му’сір підкреслює: внаслідок цих подій 
правовірні зреклися Талхи й аз-Зубайра, 
проте не ‘А’іші – мусульмани звернулися 
до неї з вимогою покаятися, і та розкаялася 
у вчиненому проступку, визнавши, що ха-
ліф ‘Усман усе ж заслуговував на смерть. 
Із такою ж вимогою покаятися і зректися 
‘Усмана, Талхи й аз-Зубайра ‘Алі звернув-
ся до всіх, хто брав участь у повстанні.

Далі Абу-л-Му’сір викладає хід проти-
стояння між ‘Алі й Му‘авією, котре, як ві-
домо, завершилося розколом у таборі ‘Алі.

Му‘авійа став наступним, хто закликав 
помститися за ‘Усмана. Бій між прибічни-
ками ‘Алі й Му‘авії відбувся при Сиффіні. 
У розпал бою «деякі люди» – в ібадитсько-
му тексті вони протиставлені справжнім 
мусульманам – закликали розв’язати су-
перечку за допомогою третейського суду, 
задля цього треба було обрати двох суд-
дів, рішення яких апріорі визнавалося б 
за остаточне. Ібадит зауважує: тільки-но 
ці плани стали відомі широкому загало-
ві, мусульмани заперечили їх. Усе ж ‘Алі 
піддався вмовлянням Му‘авії і погодився 
визнати рішення суддів – Абу Муси ал-Аш 
‘арі й ‘Амра б. ал-‘Аса, – яким би воно не 
було. Мусульмани, котрі відкинули ідею 
третейського розгляду, звернулися до ‘Алі: 
на їхнє переконання, боротьба з Му‘авією 
і його прибічниками повинна була трива-
ти, допоки ті не повернуться до виконання 
повелінь Аллаха або не загинуть. Спочат-
ку ‘Алі розкаявся в тому, що погодився на 
третейський суд, однак згодом повернувся 
до свого попереднього рішення. Тоді му-
сульмани зреклися ‘Алі, відокремилися 
від нього та обрали собі іншого імама – 
‘Абдаллаха б Вахба ар-Расібі. Присяга но-
вому імамові відбулася при умові, що той 
очолить боротьбу з усіма нечестивцями – в 
розумінні ібадита, до них відтепер нале-
жав й ‘Алі. ‘Алі виступив проти колишніх 
соратників і винищив їх під час бою при 
Нахравані.

Значний обсяг досліджуваного тексту 
відводиться спростуванню аргументів, ви-
сунутих прибічниками ‘Алі, щоб виправ-
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дати його згоду на третейський суд. Абу-л-
Му’сір формулює доводи ‘алідів, аби ниж-
че піддати їх критиці. Як свідчить ібадит, 
ініціатори третейського суду спиралися 
на два айати, у яких Аллах встановлював 
практику вирішення суперечки ухвалою 
двох уповноважених посередників: «Ви, 
що повірили! Не вбивайте здобичі, коли 
ви в харамі; а хто вб’є з вас навмисно, то 
відплата  – худоби стільки ж, скільки він 
убив. Визначають це двоє10 справедливих 
із вас…» [Коран, 5 («Трапеза»):96 (95)]; 
«А якщо ви побоюєтеся розриву між обома 
(тобто між чоловіком і дружиною. – Д.Р.), 
то пошліть суддю з його сім’ї і суддю з її 
сім’ї; якщо вони захочуть примирення, то 
Аллах допоможе їм» [Коран, 4 («Жінки»):-
39 (35)]; а також на сунну пророка Мухам-
мада: відомо, що під час перемовин, які 
відбулися між мусульманами і курайши-
тами-язичниками ал-Худайбійї, інтереси 
сторін, у ролі їхніх повноважних делегатів, 
представляли двоє – Мухаммад і Сухайл б. 
‘Амр відповідно.

На думку Абу-л-Му’сіра, апелювати 
до традиції Пророка в цьому випадку не 
варто: справа в тім, що практику Мухам-
мада, на яку посилаються апологети ‘Алі, 
згодом, після подій в ал-Худайбійї, «ска-
сував» (насаха) Аллах. На підтвердження 
цього ібадит наводить три айати, які вста-
новлюють іншу форму поведінки мусуль-
ман щодо супротивників: «…Винищуйте 
язичників усюди, де їх знайдете…» [Ко-
ран, 9 («Покаяння»):5 (5)]11; «Бийтеся з 
тими, хто не вірить в Аллаха, в останній 
день, не забороняє того, що заборонив 
Аллах і Його посланець, і не підкорю-
ється релігії істини – з тих, кому послане 
писання, поки вони не дадуть відкупу сво-
єю рукою, будучи приниженими» [Коран, 
9 («Покаяння»):29 (29)]; «…Бийтеся з 
тим, що несправедливий, доки він не по-
вернеться до веління Аллаха» [Коран, 49 
(«Кімнати»):9 (9)]12. Отже, заповідь Алла-
ха недвозначна: мусульманам слід битися 
з непокірним противником, допоки той не 
підкориться остаточно. Оскільки супро-
тивниками правовірних у кожному з айа-
тів виступають різні категорії невірних: 
у першому – язичники, у другому – люди 
писання, у третьому – несправедливі му-
сульмани, – свідченням їхньої покори пе-
ред Аллахом стають відповідно навернен-

ня до ісламу, виплата «відкупу» (джиз’ї) і 
повернення до істинної віри. Абу-л-Му’сір 
підкреслює: Му‘авійа і його прибічники 
безумовно належать до людей, із якими 
встановлено битися, – очевидно, мається 
на увазі їхня третя категорія – несправед-
ливі мусульмани, – хоча ібадит не зазначає 
цього прямо. Таким чином, у протистоянні 
між ‘Алі й Му‘авією, у якому друга сто-
рона є порушницею велінь Аллаха, тре-
тейський суд двох осіб не тягне за собою 
жодних правових наслідків, оскільки сама 
ідея його проведення суперечить нормі, 
установленій Аллахом. До того ж такий 
акт не може розглядатися як одне із свід-
чень покори неправедної сторони конфлік-
ту перед лицем Аллаха, адже суд як такий 
не має нічого спільного із жодним зі свід-
чень покори Аллахові, вичерпний перелік 
яких був визначений самим Всевишнім.

Що стосується двох інших аргумен-
тів ‘алідів – посилань на цитовані вище 
айати, у яких при розгляді суперечок між 
мусульманами встановлено покладатися 
на рішення двох уповноважених посеред-
ників, – то, за висновком Абу-л-Му’сіра, 
вони також не є переконливими, оскільки 
‘Амр б. ал-‘Ас, один з ініціаторів і учасни-
ків судового розгляду між ‘Алі й Му‘аві-
єю, є нечестивцем (фасік), отже, винесене 
ним рішення не може бути легітимним для 
мусульман. Ібадит нагадує: наказ Аллаха в 
будь-якому випадку повинен виконуватися 
і не може бути підмінений рішенням му-
сульман, якого вони дійшли під час судо-
вого розгляду. На підтвердження такого ви-
сновку Абу-л-Му’сір удається до аналогії: 
якщо імам має достатньо підстав, аби вва-
жати особу винною у вчиненні перелюбу, 
він не може змінити санкцію, установлену 
Всевишнім за подібне правопорушення, – 
смертну кару шляхом забиття винного ка-
мінням (раджм). У цьому випадку імам не 
має права передати справу про перелюб на 
розгляд двох посередників, які б, з одно-
го боку, представляли інтереси учасників 
перелюбу, а з другого – мусульман, котрі 
мусять здійснити раджм, тобто виконати 
наказ Аллаха. Імам не може покладатися 
на рішення такого суду і скасувати раджм 
лише тому, що два посередники, розгля-
нувши питання, дійшли власного висно-
вку, який не збігається з тим, що встановив 
Аллах. Так само у випадку із суперечкою 
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між ‘Алі й Му‘авією законний імам, тобто 
‘Алі, повинен був виконати веління Ал-
лаха – мусив битися з «несправедливими 
мусульманами», з Му‘авією і його прибіч-
никами, допоки ті «не повернуться до ве-
ління Аллаха» або не загинуть.

Отже, резюмує Абу-л-Му’сір, ‘Алі слід 
визнати «невдячним» (кафір) і «заблуд-
лим» (далл), а людей Нахравану – правими 
і справедливими. Стосовно імені ‘Абд ар-
Рахмана б. Мулджама, убивці ‘Алі, замість 
прокльонів, характерних для сунітської та 
шиїтської літератур, ібадитський автор за-
стосовує євлогію «хай змилується над ним 
Аллах» – на переконання Абу-л-Му’сіра, 
убивши ‘Алі, ‘Абд ар-Рахман учинив до-
зволену дію, перебуваючи у праведному 
гніві (каталаху <…> ґадибан лі-ллах).

Абу-л-Му’сір зауважує: починаючи від 
часу, коли мусульмани пішли від кафіра 
‘Алі й обрали собі власного імама, серед 
них не було суперечок, проте більшість із 
них жили «підкореними» (макхурун) у ста-
ні такийя – тобто були вимушені утаювати 
свої справжні погляди від оточення, яке ви-
знавало владу незаконних правителів (джа-
бабіра). Лише деякі мусульмани наважува-
лися розпочати джихад і гинули мученика-
ми, до таких, за Абу-л-Му’сіром, передусім 
належать «люди ан-Нухайли»13, Курайб, 
аз-Заххаф, а також ал-Мірдас14. Нафі‘ б. 
ал-Азрака, епоніма азракітів, Абу-л-Му’сір 
уважає «ворогом Аллаха». Ібадит перелічує 
неправедні вчинки Ібн ал-Азрака: він «ви-
думав хіджру», тобто закликав своїх прибіч-
ників триматися ізольовано від мусульман, 
які не визнавали поглядів азракітів; уважав 
решту мусульман язичниками (мушрікун); 
дозволяв брати з мусульман здобич (ґаніма) 
і полонити їхніх дітей. За свідченням Абу-
л-Му’сіра, доктрина прибічників Наджди 
б. ‘Аміра й ‘Абдаллаха б. Саффара, тобто 
надждитів і суфритів відповідно, за деяки-
ми винятками, збігається з поглядами аз-
ракітів і варта того, щоб мусульмани зре-
клися її так само, як вони зреклися ідей Ібн 
ал-Азрака. На переконання Абу-л-Му’сіра, 
єдиною правильною доктриною є погляди 
‘Абдаллаха б. Ібада, епоніма ібадитів: він 
уважав мусульман-неібадитів «лицеміра-
ми» (мунафікун), «заблудлими» (дуллал), 
«невдячними» (куффар), «нечестивцями» 
(фуссак), проте, на відміну від Ібн ал-Аз-
рака, не ставився до них як до язичників 

(мушрікун); не брав із мусульман-неіба-
дитів здобичі і не полонив їхніх дітей; не 
вважав кафірами тих одновірців, які жили 
серед мусульман-неібадитів; засуджував 
убивство мусульманина-неібадита без по-
переднього заклику (да‘ва) до нього при-
йняти погляди ібадитів; будь-яку хіджру, 
здійснену після хіджри пророка Мухам-
мада, уважав безпідставною; забороняв 
ібадитам одружуватися з тими жінками, 
які перебувають у законному шлюбі з му-
сульманами-неібадитами. Абу-л-Му’сір 
підсумовує: саме такою повинна бути по-
ведінка правовірних, тобто ібадитів, щодо 
ворогів – «людей кибли», себто решти му-
сульман.

Як бачимо, висновки, яких доходить 
ібадитський учений, оцінюючи халіфат 
Абу Бакра, не суперечать уявленням суні-
тів: Абу Бакр уважається найдостойнішим 
кандидатом на халіфат, оскільки має неза-
перечні заслуги перед ісламом і був при-
значений самим Посланником керувати 
молитвою мусульман; обрання Абу Бакра 
визнано легітимним, тому що воно відбу-
лося на основі консенсусу ансарів і муха-
джирів (разом із тим зазначено, що при-
сягнули Абу Бакру не всі учасники наради 
виборців); поводження Абу Бакра з Фати-
мою сприймається як таке, що повністю 
відповідає нормам мусульманського права, 
оскільки претензії Фатими на майно Про-
рока з юридичної точки зору вважаються 
безпідставними.

Легітимність обрання ‘Умара і правед-
ність його правління не викликають у іба-
дита жодних сумнівів – висока оцінка його 
володарювання констатується як беззапе-
речний факт, що не потребує аргументації.

Абу-л-Му’сір визнає законність перехо-
ду влади від ‘Умара до ‘Усмана, хоча дає 
здебільшого негативну оцінку халіфату 
останнього. Ібадит звинувачує ‘Усмана у 
зловживанні владою в особистих інтере-
сах, фаворитизмі на користь родичів, котрі 
не мали заслуг перед ісламом, у пересліду-
ваннях сподвижників пророка Мухаммада, 
які протестували проти політики халіфа, 
а також у порушенні деяких ритуальних 
норм, установлених самим Посланником, – 
усе це сприймається як відхід від взірцевої 
традиції Мухаммада і попередників ‘Усма-
на – халіфів Абу Бакра й ‘Умара. Відмова 
‘Усмана зректися неправедної поведінки 
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і покаятися перед мусульманами, за Абу-
л-Му’сіром, є свідченням того, що ‘Усман 
перетворився на кафіра, який заслуговує 
на смерть. Убивство ‘Усмана подається як 
бажаний і законний акт, що убезпечує гро-
маду мусульман від несправедливого пра-
вителя і відкриває дорогу новому лідерові, 
більш достойному за попередника.

Оскільки вбивство ‘Усмана мало за-
конні підстави, наступний лідер, на пе-
реконання ібадита, мусив покласти край 
будь-яким спробам помсти за нечестиво-
го халіфа; Абу-л-Му’сір схвалює бороть-
бу ‘Алі з Талхою, аз-Зубайром, ‘А’ішею 
і Му‘авією, які забажали помститися за 
смерть ‘Усмана. Разом із тим непослідов-
на позиція ‘Алі у протистоянні з Му‘авією 
і, зрештою, його згода на третейський суд 
при Сиффіні піддаються гострій критиці: 
ібадит доводить, що ‘Алі мусив битися з 
Му‘авією до тих пір, поки той не підко-
риться або не загине, – як заповідав Ал-
лах. Відстоюючи верховенство коранічної 
норми над рішенням мусульман, яким би 
воно не було, Абу-л-Му’сір спростовує 
аргументи ‘алідів, що виправдовують учи-
нок ‘Алі, і доходить висновку: після зго-
ди на третейський суд ‘Алі став кафіром, 
оскільки порушив норму, встановлену 
Аллахом. Ібадит уважає законними вихід 
хариджитів із табору ‘Алі при Сиффіні, 
обрання ними нового імама і їхню бороть-
бу проти ‘Алі. Убивство ‘Алі хариджитом 

‘Абд ар-Рахманом б. Мулджамом, на дум-
ку ібадита, – справедливий акт, учинений 
правовірним мусульманином.

Розмірковуючи про легітимність влади 
і якість правління перших халіфів – Абу 
Бакра, ‘Умара, ‘Усмана й ‘Алі, – ібадит-
ський учений звертається до доленосних 
подій мусульманської історії, які отрима-
ли діаметрально протилежні оцінки з боку 
сунітських і шиїтських ідеологів. Форму-
люючи своє ставлення до традиції перших 
халіфів, Абу-л-Му’сір торкається принци-
пових питань сунітсько-шиїтської полемі-
ки, однак у повній мірі не підтримує жод-
ну з двох сторін. Погляди Абу-л-Му’сіра 
суперечать шиїтським уявленням про не-
правомірність переходу влади від Мухам-
мада до будь-кого іншого, крім ‘Алі, і за 
кількома важливими пунктами збігаються 
з позицією, яку обстоюють у цьому питан-
ні суніти: ібадит погоджується з тим, що 
всі чотири халіфи були обрані на законних 
підставах, і високо цінує правління пер-
ших двох – Абу Бакра й ‘Умара. Разом із 
тим, даючи оцінку правлінню ‘Усмана й 
‘Алі, Абу-л-Му’сір доходить радикальних 
висновків, не сумісних із доктриною су-
нітів: з ібадитської точки зору, обидва ха-
ліфи, хоча й були обрані законно і певний 
період часу правили по справедливості, 
під кінець свого володарювання перетво-
рилися на кафірів і як нечестиві правителі 
заслуговували на смерть.

1 Про це докладніше: Радівілов Д. Ібадити: історична ретроспектива як спосіб доктринальної 
самоідентифікації // Східний світ. № 2. Київ, 2001. С. 167–169.

2 Фай’ – майно, отримане мусульманами в результаті перемоги над невірними, однак, на від-
міну від трофеїв (ґаніма), захоплене без застосування сили,  – усе те, «що дав Аллах у здобич 
(афа’а) <…> Своєму посланцеві», і для цього «не довелося гнати ані коней, ані верблюдів» [Ко-
ран, 59 («Збирання»):6 (6)].

3 Статус і призначення майна категорії фай’ визначені в Корані: «Те, що дав Аллах у здобич 
(афа’а) Своєму посланцеві від мешканців селищ, – те належить Аллахові, посланцеві, родичам, 
сиротам, бідним, подорожуючим, – щоби не опинилося це розподілом між багатими серед вас. 
Те, що подарував вам посланець, те беріть, а те, що він вам заборонив, від цього утримуйте-
ся [Коран 59 («Збирання»):7 (7)]. Таким чином, майно фай’ становило свого роду громадський 
фонд, який належав Аллахові, перебував у розпорядженні Пророка і витрачався на суспільні 
цілі, здебільшого – на потреби знедолених. Під час халіфату ‘Умара під фай’єм стали розуміти 
все нерухоме майно, головно землі, захоплене мусульманами в невірних. Це майно належало 
мусульманській громаді, перебувало в розпорядженні її лідера, не могло віддаватися у приватну 
власність, а право розпоряджатися ним не передавалося у спадок. Абу-л-Му’сір зауважує, що 
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за своїм статусом фай’ нагадує частку Пророка в хумсі, який сукупно, відповідно до коранічної 
норми, також належить Аллахові: «Знайте: якщо ви взяли щось у здобич (ґанімтум), то Алла-
хові – п’ята частина (хумс), посланцеві, родичам, сиротам, бідним, подорожуючому, – якщо ви 
повірили в Аллаха…» [Коран, 8 («Здобич»):42 (41)]. Так само, як фай’, хумс перебував у розпо-
рядженні Пророка і розподілявся ним лише серед тих категорій мусульман, котрі були зазначені 
в айаті 8:42 (41). Після смерті Мухаммада його частка в хумсі не передавалася спадкоємцям, а 
спрямовувалася на потреби мусульманської общини. Отже, за логікою Абу-л-Му’сіра, усе майно, 
яке належить Аллахові і перебувало в розпорядженні Пророка, після смерті Мухаммада було по 
праву повернуто громаді мусульман.

Складний комплекс питань, пов’язаних із майном категорії фай’ – його складом, статусом, 
розпорядником, розподілом, призначенням, – не знайшов у мусульманській юридичній традиції 
єдиного трактування, став предметом тлумачень і спекуляцій представників різних шкіл мусуль-
манського права. З огляду на це вирішальною в суперечці між Абу Бакром і Фатимою стосовно 
земель Фадаку слід уважати сунну Пророка, а саме ті хадіси, у яких Мухаммад, не залишаючи 
простору для інтерпретацій, зробив низку розпоряджень щодо свого спадку і завдяки яким серед 
мусульман-сунітів усталилася думка, що Мухаммад помер, не уклавши заповіту; не залишив 
після себе будь-якого цінного майна, окрім земельних ділянок в оазах Фадак, Хайбар і у Ваді-
л-Кура, доходи від яких наказав роздавати подорожуючим; не заповів своїм родичам «жодного 
динара», віддавши все на пожертви [аз-Зубайди 2005, 453, 455].

4 Абу-л-Му’сір оминає той факт, що Талха не брав участі в обговоренні кандидатури наступ-
ного халіфа, оскільки в той час перебував поза межами Медини, хоча формально належав до чис-
ла виборців, призначених поіменно самим ‘Умаром, а коли повернувся до міста – визнав рішення 
авторитетних колег [докладніше: Большаков 1993, 156–157].

5 Ал-Хакам б. Абу-л-‘Ас – дядя ‘Усмана б. ‘Аффана по батьковій лінії. Після підкорення Мек-
ки Мухаммад вигнав ал-Хакама з родиною до Та’іфа за те, що той «спричиняв страждання» 
Пророка. Тоді ‘Усман заступився за родича, проте Мухаммад не пристав на його вмовляння. 
Халіфи Абу Бакр і ‘Умар не насмілювалися переглянути рішення Пророка, однак під час прав-
ління ‘Усмана ал-Хакаму вдалося оселитися в Медині. Більше того, сини ал-Хакама, ал-Харіс і 
Марван, отримали впливові посади: ал-Харіс був призначений наглядати за ринком Медини, а 
Марван став секретарем халіфа, причому користувався його особливою приязню – ‘Усман пере-
дав у користування Марванові землі Фадаку, а також подарував увесь хумс зі здобичі, зібраної 
під час походу на Іфрикію [Ibn Coteiba 1850, 97]. Зловживання ал-Харіса і Марвана, синів ворога 
Пророка, а нині – фаворитів халіфа, викликали невдоволення мусульман.

6 На відміну від звичайної полуденної молитви (салат аз-зухр) у чотири рак‘ати, полуденна 
молитва паломника в долині Міна складалася з двох рак‘атів, тобто була скороченою, – так вста-
новив Пророк, уважаючи мусульман-прочан, які перебували в Міні, подорожуючими. Практику, 
узвичаєну Мухаммадом, наслідували халіфи Абу Бакр і ‘Умар, проте ‘Усман змінив її, упрова-
дивши в Міні полуденну молитву з чотирьох рак‘атів [аз-Зубайди 2005, 222], – саме це і має на 
увазі Абу-л-Му’сір. На думку опонентів халіфа, недотримання ритуальної норми, установленої 
Пророком, свідчило про неправедність правління ‘Усмана.

7 ‘Аммар б. Йасір, його батько, брат ‘Абдаллах і матір Сумайя належали до числа найперших 
і найвідданіших послідовників пророка Мухаммада. Сумайя – перша з мусульман, які загинули 
мученицькою смертю за віру: її вбив, проткнувши списом, ворог ісламу Абу Джахль. ‘Аммар 
б. Йасір брав участь у бою при Бадрі, за правління ‘Умара обіймав посаду намісника Куфи, був 
учасником мусульманських завоювань. Під час подій при Сиффіні ‘Аммар б. Йасір палко під-
тримував ‘Алі й загинув у бою від руки прибічника Му‘авії [Ibn Coteiba 1850, 131–132].

8 ‘Абдаллах б. Мас‘уд – учасник бою при Бадрі і присяги на вірність в ал-Худайбійї (бай‘ат 
ар-рідван), один із найповажніших хранителів Корану, під час правління ‘Умара і на початку ха-
ліфату ‘Усмана обіймав посаду скарбника Куфи [Ibn Coteiba 1850, 128]. Ібн Ма‘суд добровільно 
склав із себе повноваження скарбника на знак незгоди з політикою ‘Усмана. Інша ймовірна при-
чина конфлікту між ‘Усманом та Ібн Мас‘удом – невдоволення останнього бурхливою діяльніс-
тю халіфа з уніфікації тексту Корану: Ібн Мас‘уд був хранителем однієї з редакцій Корану, яку 
вважав більш авторитетною, ніж списки Зайда б. Сабіта і Хафси, покладені ‘Усманом в основу 
уніфікованого тексту. У відповідь на критику халіф заборонив Ібн Мас‘удові виїздити за межі 
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Медини і припинив виплату йому грошового забезпечення, після чого ‘Абдаллах захворів і по-
мер [докладніше: Большаков 1993, 192–193, 205, 259].

9 Абу Зарр ал-Ґіфарі – один із найперших послідовників Мухаммада, учасник завоювання 
Сирії та Єгипту – гостро реагував на поглиблення матеріальної нерівності серед мусульман, 
убачаючи в цьому порушення заповідей Пророка. Спочатку об’єктом критики Абу Зарра став 
Му‘авійа, а потім – і сам ‘Усман. У результаті конфлікту Абу Зарра вислали з Медини, і той 
помер у засланні [докладніше: Большаков 1993, 205, 259].

10 Тут і далі в цитатах із Корану курсив наш.
11 У Сірі не наведені останні слова айату: «Якщо вони (тобто язичники. – Д.Р.) навернулися 

[в іслам] і виконували молитву і давали очищення, то звільніть для них дорогу: адже Аллах 
пробачає, Він – милосердний», – проте саме вони важливі для встановлення логіки подальших 
міркувань Абу-л-Му’сіра.

12 Значення наведеної цитати розкривається в контексті: «9 (9). І якщо б два загони з віруючих 
билися, то примиріть їх. Якщо ж один із них буде несправедливий по відношенню до іншого, 
то бийтеся з тим, що несправедливий, доки він не повернеться до веління Аллаха. А якщо він 
повернеться, то примиріть їх по справедливості і будьте неупередженими: адже Аллах любить 
неупереджених. 10 (10). Адже віруючі – брати. Примирюйте ж обох ваших братів і бійтеся Ал-
лаха – можливо, ви будете помилувані». На думку деяких мусульманських екзегетів, в айатах 9 і 
10 сури 49 («Кімнати») Аллах передбачив події майбутнього: під двома загонами віруючих, що 
ворогують один з одним, розумілися прихильники ‘Алі й Му‘авії [Коран (коментарі) 1990, 611].

13 Маються на увазі прибічники хариджита Фарви б. Науфала, які 661 р., невдовзі після присяги 
мусульман на вірність Му‘авії, виступили проти нового халіфа, згрупувавшись поблизу селища ан-
Нухайла на північній околиці Куфи [докладніше: Большаков 1998, 104–106; Watt 1961, 216].

14 Курайб (або Каріб) б. Мурра ал-Азді й аз-Заххаф ат-Та’і – проводирі хариджитського по-
встання, що відбулося 670 р. в Басрі. Абу Білал ал-Мірдас б. Удаййа – брат хариджитського ва-
тажка ‘Урви б. Удайї, який очолив анти‘алідську опозицію при Сиффіні, – 680 р. керував по-
встанням хариджитів, проте, на відміну від брата, стояв на більш поміркованих позиціях [Watt 
1961, 217].
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ПРОЕКТ “Наука й цивілізація в Китаї” 
являє собою не тільки реконструкцію 

історії науки й техніки в цьому культурно-
му ареалі, а й спробу дати відповідь на пи-
тання, чому, незважаючи на перевагу науки 
й техніки у традиційному Китаї, наукова 
революція XVII століття відбулася в Єв-
ропі (питання Нідема). Протягом десяти-
літь успішно розвивався сам проект, але не 
було відповіді на поставлене його автором 
питання. Дж. Нідем затратив більшу час-
тину часу й сил на координування наукової 
праці, на редагування досліджень учених, 
що брали участь у проекті “Наука й циві-
лізація в Китаї”, і на перетворення своєї 
робочої бібліотеки в міжнародний науко-
во-дослідний інститут із сучасним рівнем 
забезпечення щодо вивчення традиційної 
науки Східної Азії. Нідем розумів важли-
вість підведення теоретичних підсумків у 
вивченні історії наукової думки традицій-
ного Китаю, але так і не зміг закінчити цю 
завершальну частину дослідження. 

Дж. Нідем самостійно й у співавторстві 
написав низку есе, у яких були викладені 
його думки про розвиток Китаю в соціаль-
ному й історичному контексті. Ці роботи 
відредагував один із його найближчих 
друзів і співробітників, англійський сино-
лог Кеннет Робінсон (1917–2006), і вони 
склали другу частину під назвою “Загаль-
ні висновки й міркування” [Needham 2004] 
сьомого тому, що представляє собою уза-
гальнені результати одного з найбільших і 
найзначніших наукових проектів ХХ сто-
річчя, який здійснювався протягом понад 
п’ятдесяти років. Очікується, що дослі-
дження будуть вестися й далі, але очевид-
но, що з теоретичної точки зору вони не 
вплинуть на загальну концепцію історії 
науки в традиційному Китаї. Таким чином, 
К. Робінсон взяв на себе відповідальність 
сформулювати висновки, до яких прий-
шов Дж. Нідем.

Підготовка до видання цього тому по-
чалася протягом триденного Міжнарод-
ного симпозіуму “Наука в Азії: уявлення 
й історіографія, XVII–XX сторіччя”, який 

В.О. Кіктенко

ТЕОРЕТИЧНІ ВИСНОВКИ Й ПІДСУМКИ 
ПРОЕКТУ “НАУКА Й ЦИВІЛІЗАЦІЯ В КИТАЇ”

було проведено в Науково-дослідному ін-
ституті Нідема (13–15/01/2005). У робо-
ті симпозіуму взяли участь учені Китаю, 
Японії, Індії, США й дев’яти європей-
ських країн, які відзначили важливість по-
дальшого розвитку історії науки на основі 
розширення міжкультурного й міждисци-
плінарного співробітництва [European Sci-
ence Foundation… 2005, 1]. 

Первісні погляди Дж. Нідема на істо-
рію науки припускали багато факторів, 
що впливали на формування необхідних 
соціальних умов для розвитку наукових 
знань, – це географія, фінанси, економіка, 
мова, логіка, поняття часу, релігія, класо-
ві відносини, природа й людина та багато 
чого іншого. Нідем сподівався сформулю-
вати загальні теоретичні висновки проек-
ту “Наука й цивілізація в Китаї” на основі 
власної концепції, однак на початку 1980-х 
років виникли істотні протиріччя між авто-
ром проекту й деякими синологами – учас-
никами проекту. Особливо це стосується 
дискусії з Д. Бодде (1909–2003) про роль 
класичної китайської мови в розвитку на-
уки й про можливості визначення науки 
як факту інтелектуальної історії тради-
ційного Китаю. Крім того, позитивістська 
методологія до цього часу вже стала явно 
застарілою, і було вже складно уявити сер-
йозний розгляд прямого впливу, напри-
клад, географічного фактору на розвиток 
наукової думки. Серед багатьох соціаль-
них факторів розвитку сучасної науки Ні-
дем вважає найбільш важливим розвиток у 
Європі капіталізму, що так і не оформив-
ся в традиційному Китаї. Тому вченому 
важливо визначити природу феодалізму 
в Китаї, який він з 1943 року визначає як 
бюрократичний феодалізм і протиставляє 
військово-аристократичному феодалізму 
Європи. Термін бюрократичний феодалізм 
був сформульований Нідемом на основі 
марксистського поняття азіатський спосіб 
виробництва для опису державної систе-
ми, у якій неспадкоємна еліта управляла 
бюрократичним державним апаратом, об-
кладаючи податком відносно самоврядні 
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селянські співто-
вариства. За Ні-
демом, капіталіс-
тичний лад сприяв 
розвитку сучасної 
науки, яка розумі-
ється як математи-
зовані гіпотези про 
природу й постій-
не експерименту-
вання, засноване 

на античній традиції. До країн бюрокра-
тичного феодалізму вчений певним чином 
відносить Індію, країни Південно-Східної 
Азії й арабський світ. У цілому закономір-
ності розвитку китайської науки, техніки й 
медицини розуміються Нідемом на осно-
ві компаративного дослідження специфіки 
китайської цивілізації, тобто бюрократич-
ного феодалізму, що на різ-
них хронологічних відрізках 
мав позитивний і негативний 
вплив [Needham 2004, xliv–li]. 
Багато вчених висловлювали 
сумніви щодо емпіричної об-
ґрунтованості цього аргументу. 
Так, Нідем розглядає Європу 
як щось ціле, хоча нові техно-
логії не мали ніякого впливу на 
багато королівств, герцогств, 
баронств, незалежні церковні 
області та ін. 

Вивчення соціальних, ін-
телектуальних і економічних 
розходжень у розвитку цивілі-
зацій приводить дослідника до 
визначення науки й суспільства на Сході й 
Заході. Учений вважає, що соціально-еко-
номічна система середньовічного Китаю 
була набагато раціональнішою, аніж се-
редньовічної Європи, тому що заснована 
на системі державних іспитів для одержан-
ня бюрократичного чину (конфуціанський 
ідеал), на відміну від спадкоємного прин-
ципу європейського феодалізму. У цій бю-
рократичній системі Нідем вбачає джерела 
ранніх успіхів наукової думки традицій-
ного Китаю, а також вважає її успішним 
інструментом людської соціальної орга-
нізації, по своїй суті гуманістичної. Уче-
ний відносить конфуціанство, даосизм, 
революційне християнство й марксизм до 
гуманістичних ідеологій. Таким чином, 
Нідем виступає проти визначення китай-

ського суспільства через поняття східно-
го деспотизму, уведене у XVIII столітті 
французькими фізіократами, що було обу-
мовлено їхніми обмеженими знаннями про 
економічну й соціальну структуру Китаю. 
Навпаки, він визначає соціальну структу-
ру традиційного китайського суспільства 
як органічне суспільство, сприятливе для 
розвитку природничих наук (суспільно-
політичні й філософські концепти ідеаль-
ного правителя, досконаломудрого, шля-
хетного чоловіка, великого єднання та ін.). 
Прогресивний бюрократичний феодалізм 
Нідема не має нічого спільного із застій-
ним азіатським способом виробництва, 
а нестійкості європейського суспільства 
протиставлена гомеостатична рівновага 
Китаю. В аналізі не виключається вплив 
на розвиток науки філософії, ідеології, ре-

лігії, етнічних особливостей, мови, логіки, 
богослов’я, музики, гуманізму, але визна-
чається пріоритет соціально-економічних 
факторів, що є виступом екстерналізму 
проти інтерналізму в історії науки [Nee-
dham 2004, 1–23]. 

Важливим положенням у концепції іс-
торії науки Дж. Нідема є універсальний ха-
рактер науки, що було досліджено вченим 
стосовно Європи й Китаю. Насамперед 
Нідем доводить, що східні цивілізації так 
само внесли вклад у розвиток науки (не 
тільки гуманітарний, а й природничо-нау-
ковий), як і західна цивілізація. Весь проект 
“Наука й цивілізація в Китаї” в основному 
був спрямований на реконструкцію техно-
логій традиційного Китаю, аби довести, 
що наука універсальна. Нідем  виходить із 

Кеннет Робінсон

Учасники міжнародного симпозіуму “Наука в Азії: 
уявлення й історіографія, XVII–XX сторіччя”
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тієї точки зору, що в дослідженні світу всі 
люди потенційно рівні, а значить, універ-
салізм сучасної науки втілює універсальна 
мова, якою розмовляють древні й серед-
ньовічні науки різних культур. З культу-
рологічної точки зору Дж. Нідем розуміє 
появу сучасної науки як злиття багатьох 
локальних традицій (Європи, Китаю й ін-
ших цивілізацій). Він робить метафоричне 
порівняння історії світової науки з морем, 
у яке впадають багато річок. У цьому про-
цесі Нідем виділяв два пункти – це точка 
транскуррентності, де сучасна форма на-
уки західного типу починає впливати на 
традиційну форму науки, і точка синтезу, 

де всі етнічні особливості трансформу-
ються в універсальність сучасної науки. 
Наприклад, математика, астрономія й фі-
зика пройшли обидві точки до 1650 року, 
а біомедицина обігнала в розвитку ки-
тайську медицину до 1900 року, але ці 
два напрямки до сьогодні не об’єдналися 
[Needham 2004, 24–42]. Цей телелогічний 
аспект концепції історії науки Дж. Ніде-
ма в цілому являє собою ідеальну модель, 
оскільки ґрунтується на припущенні, що 
історичний розвиток був визначений на-
перед. Можна погодитися з тим, що досвід 
і знання, накопичені в межах різних куль-
тур, вплинули на формування сучасної 
науки, але це не значить, що процес був 
цілеспрямований. Виділення точки тран-
скуррентності й точки синтезу в історич-
ній моделі історії науки Дж. Нідема є до-

вільним і уявним, що пов’язано більшою 
мірою з поглядами автора, аніж із точним 
історичним методом. Тому в сучасних до-
слідженнях такий підхід не знайшов вели-
кого поширення.

Ствердження китайської переваги до 
початку Нового часу ґрунтується тільки на 
одному критерії – рівні розвитку техноло-
гій, чого недостатньо для цілісного розу-
міння такого складного явища, як цивіліза-
ція в історичному розвитку. Це помилкове 
екстраполювання рівня розвитку техноло-
гій на всю історію науки приводить до не-
правильного в цілому висновку про більш 
високий рівень давньокитайської науки. 

Також із цим положенням 
пов’язується й інший слабкий 
момент в аналізі Нідема – ро-
зуміння науки й техніки як од-
ного цілого. Це неправильно, 
оскільки в древніх технологіях 
не використовувалися науко-
ві теорії й узагальнення. Крім 
того, Нідем нечітко прово-
дить дисциплінарні межі між 
математикою, астрономією й 
фізикою і неточно оцінює до-
сягнення фундаментально різ-
них медичних доктрин Китаю 
і Європи. Методологічну осно-
ву питання Нідема становить 
ідея універсальності науки й 
компаративна реконструкція 
історії науки, що спочатку мала 
сильний евристичний вплив. У 

цей час роботи з історії традиційної науки 
Китаю зосереджувалися на конкретному 
історичному матеріалі, а не на пошуках 
відповіді на “філософське” питання про 
те, чому розвиток був таким, а не іншим.

У розділі “Природа китайського сус-
пільства: технічна інтерпретація” Хуан 
Женьюй і Джозеф Нідем ставлять конкрет-
не завдання ідентифікації географічних, 
політичних, економічних і технологічних 
факторів, які забезпечили китайській циві-
лізації безперервність, централізацію дер-
жавного керування й контролю, що в оста-
точному підсумку привело до революції й 
соціалізму. Головна відмінність китайської 
цивілізації визначається в тому, що вже у 
III ст. до н.е. тут виникла потужна центра-
лізована держава, що забезпечувало під-
тримку розвитку технічних засобів і керу-

Точки транскуррентності й точки синтезу в історії 
китайської й західної науки
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вання ними, соціальних відносин із твер-
дим моральним кодексом. Учені вважають, 
що такий тип держави виник не на основі 
ідей політичних мислителів, а під впливом 
ряду факторів, серед яких домінуючим є 
географічний, а також значний вплив мали 
демографічні умови, торговельні марш-
рути й концентрація міст [Needham 2004, 
44–54]. Принципи організації китайського 
суспільства вплинули на характер наукової 
думки в Китаї, що проявилося у світогляді 
китайських мислителів, які воліли бачи-
ти всесвіт як органічне ціле і відмовили-
ся від аналізу внутрішніх механізмів його 
частин та встановлення розходження між 
духовним і матеріальним. Довгий час бю-
рократичний характер китайської наукової 
думки мав позитивний вплив, що вияви-
лося в математиці, астрономії, акустиці, 
науці про магнетизм, протохімії, ботаніці, 
фармакології та ін. [Needham 2004, 54–56]. 
Автори стверджують, що відсталість се-
редньовічного Китаю у фінансовому сек-
торі економіки негативно позначилася на 
розвитку науки, оскільки було недостат-
ньо засобів для розвитку науки сучасного 
типу, що, відповідно, було можливо в ка-
піталістичній Європі. Це парадоксальне 
припущення, тому що в Китаї була дуже 
тривала традиція карбування монет і дру-
кування паперових грошей. Проте еконо-
мічна ситуація складалася таким чином, 
що існувала недостача виділення засобів 
порівняно з іншими країнами й історични-
ми періодами [Needham 2004, 57–62]. По-
зиція Хуан Женьюя й Дж. Нідема не зво-
диться до простої формули, що розвиток 
сучасної науки детерміновано капіталіс-
тичним ладом. Учені вважають, що поява 
науки сучасного типу в капіталістичній Єв-
ропі – це факт історичний [Needham 2004, 
63–64], але не шлях, що визначає розвиток 
для всіх інших культур. Китай представляє 
інший досвід і в традиційному вимірі, й 
на сучасному етапі, тому розвиток сучас-
ної науки в комуністичному Китаї відмін-
ний від класичного європейського шляху 
[Needham 2004, 65–66]. 

Далі Дж. Нідем у розділі “Історія й 
людські цінності: китайська перспектива 
для світової науки й техніки” [Needham 
2004, 67–94] говорить про світову спів-
дружність майбутнього і ставить собі за-
питання, а що ж необхідно вивчати в тра-

диційному й сучасному Китаї. Більшою 
мірою завдання написання цієї роботи 
було пов’язане зі ствердженням цінностей 
давньокитайських досліджень природи 
в загальній боротьбі проти розчарування 
молоді в науці в середині 1970-х років. Ні-
дем стверджує, що традиційні китайські 
науки уникали дихотомії духу й матерії, 
що характерно й для сучасної науки. Цьо-
му протиставляється древній органічний 
натуралізм Китаю, що заохочував людей 
до взаємоповаги й життя в гармонії із при-
родою, а не до владних відносин. Дж. Ні-
дем щиро вірив, що високі етичні цінності 
були завжди властиві китайському суспіль-
ству, – це приклад романтичного істориз-
му вченого. Навіть політику комуністичної 
Китайської Народної Республіки він ви-
значає як звернену до людських моральних 
цінностей [Needham 2004, 78]. Справжній 
стан справ і сумнівні “досягнення” Куль-
турної революції в Китаї стали відомі й 
зрозумілі на Заході після 1975 року, коли 
ця стаття вже була вперше опублікована 
[Needham 1975]. 

Важливим розділом є дослідження 
Кеннета Робінсона “Літературна китай-
ська мова як мова науки” [Needham 2004, 
95–198]. Із середини XIX століття бага-
то західних учених уважали, що китай-
ська мова непридатна для науки. Навіть 
у самому проекті “Наука й цивілізація в 
Китаї” Харбсмайєр зробив загальний те-
оретичний висновок про лінгвістичні об-
меження наукових міркувань у Китаї, де 
стверджував, що риторичні прийоми кла-
сичної китайської мови, літературний тра-
диціоналізм китайської прози могли бути 
перешкодою на шляху розвитку науки й 
техніки. Правда, Харбсмайєр висловив-
ся про необхідність детального вивчення 
впливу класичної китайської мови й логі-
ки на прикладах конкретних традиційних 
наук Китаю. К. Робінсон, на відміну від 
Харбсмайєра, не робить таких висновків, 
обмежуючись висловленням, що класична 
китайська мова не мала особливого впливу 
на розвиток математики, астрономії, геоло-
гії, фізіології й медицини. А розходження 
у формулюванні наукових понять у Китаї й 
на Заході полягає в різних способах подан-
ня абстракцій [Needham 2004, 89]. У ціло-
му Робінсон стверджує, що тільки деталь-
на експертиза технічного письма протягом 
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сторіч історії може показати, що ця мова 
могла або не могла виразити. Робінсон 
знаходить вагомі докази на користь свого 
головного висновку: “Де думка ясна, там 
наукове письмо звичайно ясне” [Needham 
2004, 185]. Таким чином, неявно, але все 
ж таки вчений переформульо-
вує проблему співвідношення 
мови й науки, маючи на увазі 
можливість впливу особливос-
тей мови на формування науки 
(або протонауки). Відзначено, 
що при переході до сучасної 
науки важливим елементом є 
формування відповідного лінг-
вістичного інструмента опису, 
коли думка зможе сформулюва-
ти точні терміни і ясні концеп-
ції на межі знання, метафори, 
аналогії. Робінсон звертає ува-
гу на дуже важливий момент в історії на-
уки – перехід від класичної мови (латинь 
у Європі, веньян у Китаї та ін.) до націо-
нальних мов [Needham 2004, 95–198].

“Висновок” [Needham 2004, 199–240] 
було завершено, коли Джозефові Нідему 
було дев’яносто три роки і він вже не міг 
чітко формулювати свою думку ні пись-
мово, ні диктуючи. Тому остаточний текст 
являє собою результат компіляції остан-
ніх бесід із Нідемом і його більш ранніх 
записів. У цьому розділі Дж. Нідем від-
значає, що робота над вивченням науки 
й цивілізації в Китаї тривала півстоліття 
і не дивно, що за цей час змінилися деякі 
думки авторів. Але з тексту незрозуміло, 
що ж змінилося, оскільки ми зустрічаємо 

тільки ранні нідемівські інтерпретації іс-
торії науки [Needham 2004, 209–210]. Ви-
ходячи з більш пізніх робіт Нідема, можна 
помітити, що позиція вченого все ж таки 
змінювалася, але сам він ніколи чітко не 
формулював свої змінені підходи, тому до 
цього розділу навряд чи можна ставитися 
як до справді остаточних висновків. У роз-
ділі представлена важлива зведена табли-
ця, у якій підсумовані результати вивчен-
ня Нідемом науково-технічних досягнень 
традиційного Китаю: 42 видатні винахо-
ди більш ніж за тридцять тисяч років, до 
1500 р. до н.е.; 287 китайських винаходів 
у період із давнини до 1700 року; передача 
26 механізмів і технологій із Китаю на За-
хід [Needham 2004, 217–223].

Довгий час монументальна праця 
“Наука й цивілізація в Китаї” мала потребу 
в популярному викладі для широкого кола 
читачів. Спочатку були видані короткі пе-
рекази й уривки з окремих томів [Needham 
1978–1995]. А в цілому це завдання було 

виконано англійським авто-
ром Робертом Темплом у бага-
то ілюстрованій роботі “Геній 
Китаю: 3000 років науки, від-
криттів і винаходів” [Temple 
1986], у якій літературно опи-
сані досягнення історії китай-
ської науки, наукові відкриття 
й винаходи від сільського гос-
подарства, астрономії, меха-
нізмів, медицини, математики, 
музики до військової справи.

Відповідальність за подаль-
ше планування й підготовку то-

мів проекту “Наука й цивілізація в Китаї” 
покладена на видавничий відділ Науково-
дослідного інституту Нідема під керівни-
цтвом Крістофера Каллена, який сьогодні 
є головним редактором серії й директором 
інституту. По суті, мова йде про заповне-
ння лакун, що залишилися в реконструкції 
історії науки й техніки в традиційному Ки-
таї, та це не впливає на теоретичні підсум-
ки проекту в цілому. 

Перш ніж перейти до підведення під-
сумків, відзначимо таке. На основі ви-
вчення робіт різних років можна зробити 
висновок, що уявлення Дж. Нідема про 
історію науки в традиційному Китаї все ж 
таки зазнали певних змін. Результати до-
сліджень публікувалися в таких окремих 

Джозеф Нідем і Роберт Темпл навесні 1986 
року в китайському посольстві в Лондоні на 

прийомі з нагоди видання книги “Геній Китаю: 
3000 років науки, відкриттів і винаходів”

Крістофер Каллен
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роботах Дж. Нідема, як “Недоліки й успі-
хи китайської наукової традиції” [Needham 
1963, 117–153], “Науковий вплив Китаю 
у світі” (1964) [Needham 1964, 234–308], 
“Учені й ремісники в Китаї й на Заході 
(лекції й доповіді з історії науки й техні-
ки)” [Needham 1970] , “Рука й мозок у Ки-
таї та інші есе” [Needham 1971], “Китай-
ський досвід” [Needham 1974], “Історія й 
людські цінності (китайська перспектива 
для світової науки й техніки” [Needham 
1975], “Час та історія в Китаї й на Заході” 
[Needham 1977, 233–236], “Наука в тради-
ційному Китаї (компаративна перспекти-
ва)” [Needham 1981] та ін. 

Спочатку – в 1950–1960-ті роки – уче-
ний перебував на теоретичних позиціях 
позитивізму, і в цей час концепція історії 
науки Дж. Нідема передбачала чотири ста-
дії її розвитку: 1) антична наука, 2) серед-
ньовічна наука – протонаука (системи дум-
ки, детерміновані культурою й етикою), 
3) сучасна наука (інтернаціональне яви-
ще людської цивілізації, вищий її прояв). 
У розвитку традиційної китайської науки 
Нідем встановлює її пріоритети стосовно 
досягнень інших культур і цивілізацій, на-
самперед у математиці, астрономії й тех-
нологіях, аж до XVII століття, критичної 
точки, коли в Європі починається наукова 
революція. На думку Нідема, китайська на-
ука перебувала на етапі протонауки аж до 
1974 року, оскільки її понятійний і концеп-
туальний апарат залишався на середньовіч-
ному рівні та був обмежений такими кла-
сичними концептами, як інь – ян (陰陽, дві 
світові сили), у сін (五行, п’ять елементів) 
і так далі. На основі соціальної структури 
китайського суспільства Нідем визначає 
такі елементи структури китайської науки: 
ортодоксальні науки (найважливішою тут 
є астрономія, а також математика, фізика, 
гідроінженерія), напівортодоксальні науки 
(медицина), неортодоксальні науки (алхі-
мія). Ця троїста структура китайської 
науки в її загальному трактуванні прийма-
ється всіма послідовниками вченого.

Дж. Нідем розробляв методологію ор-
ганізмічної філософії. Основний гносео-
логічний принцип китайської науки (philo-
sophia perennis) він також визначав як ор-
ганізмічний матеріалізм, або натуралізм, 
що сприяв розвитку китайської науки. Цей 
збіг індивідуальних організмічних філо-

софських поглядів і організмічності пред-
мета досліджень – китайської науки – на 
початку 1970-х років приводить Нідема 
до ревізії своїх уявлень про китайську на-
уку. Це було пов’язано також із розробкою 
в цей час нової концепції сучасної науки, 
у якій стали виділяти три історичних ета-
пи: 1) механістична наука Галілея і Нью-
тона, 2) наполовину організмічний варіант 
квантової механіки Ейнштейна і Планка, 
3) цілісна й послідовно організмічна на-
ука майбутнього. Останнє є прямим збігом 
зі споконвічними філософськими й мето-
дологічними положеннями китайської на-
уки, що утвердило Дж. Нідема в думці про 
більшу прогресивність китайської науки в 
порівнянні з європейською механістичною 
наукою Галілея і Ньютона. В історії науки 
й філософії традиційно існувало проти-
ставлення античної циклічної концепції 
часу й християнської лінійної концепції, 
пов’язаної з поняттям прогресу й визначе-
ної як один із факторів, що сприяв виник-
ненню сучасної науки. Філософи, історики 
науки й синологи заперечували існування 
лінійного уявлення про час у китайській 
культурі, тобто відзначали відсутність най-
важливішого концепту для розвитку науки 
в Китаї. Дж. Нідем, спираючись на оригі-
нальні китайські джерела, спростував цю 
думку й довів зворотне.

На підставі нідемівського аналізу науки 
й цивілізації в Китаї в широкому істори-
ко-культурному контексті виділяють п’ять 
модальних особливостей наукової думки: 

1) Інтелектуальна традиція пізна-
вального формалізму, історичні джере-
ла якого перебувають у метафізичній 
псевдонауці класичної китайської фі-
лософії. Пізнавальний формалізм означає 
схильність відчувати й інтерпретувати світ 
у термінах шаблонових конфігурацій най-
ближчих явищ. За Дж. Нідемом походжен-
ня пізнавального формалізму в китайській 
культурі може бути простежене від орга-
нічного натуралізму ранніх даосів у теорі-
ях у сін (п’яти елементів) і двох світових 
сил (інь – ян). У даоській філософії тео-
рія п’яти елементів лягла в основу опису 
кожного явища природи, що пізніше було 
екстрапольовано неоконфуціанцями на со-
ціальні відносини. Китайські філософи все 
у всесвіті піддавали числовій класифікації 
й кореляції з п’ятьма елементами (або 
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 їхніми комбінаціями) у поєднанні з еле-
ментом динамізму й циклічним потоком 
двох світових сил. Даоси й неоконфуціан-
ці при нумерологічній класифікації при-
родних явищ використовували поєднання 
інтуїції й асоціації, що відмінно від ме-
тодології сучасної науки і було визначено 
Нідемом як асоціативне мислення. Крім 
того, в уявленнях Нідема онтологічні осо-
бливості китайського асоціативного мис-
лення зводяться до органіцизму, порядку 
й зразка. Звідси був зроблений висновок, 
що одна із причин уповільнення наукового 
розвитку Китаю в новий і новітній періоди 
історії пов’язана із зазначеними особли-
востями традиційної китайської філософії, 
які визначили формування інтуїтивних і 
незмінних категорій. 

2) Методологічна традиція вузько-
го емпіризму, що характеризує більшу 
частину історії китайської наукової 
думки протягом останніх двох тисяч 
років. Вузький емпіризм близько пов’яза-
ний з явищем пізнавального формалізму. 
Оскільки традиційна китайська філосо-
фія виражалася в метафізичних теоріях 
п’яти елементів і двох світових сил, то це 
надавало особливого значення формаль-
ному копіюванню всіх природних явищ, 
не допускало можливості індуктивної 
фальсифікації їхнього основного онтоло-
гічного змісту і створювало великий роз-
рив у китайській науці між теоретичними 
поняттями й емпіричними об’єктами 
перцепції. Теоретичні поняття дуже часто 
були примітивними, відображаючи фор-
малізм асоціативного мислення, у той час 
як об’єкти перцепції – часто багаті дета-
лями спостереження, технічною оброб-
кою й практичною корисністю. Внаслідок 
наукової революції у Європі західна наука 
безупинно розвилася в напрямку матема-
тизації гіпотез, керованого експерименту 
й індуктивної побудови теорії. Ключовим 
моментом у цьому процесі стало ствер-
дження ідеалу скептицизму, породженого 
індуктивною методологією, що привело 
до ствердження законності будь-яких апрі-
орних припущень, аксіом і отриманих тео-
рій. Відсутність такого підходу є важли-
вою особливістю традиційної китайської 
думки, яка в комбінації з відсутністю 
власної традиції індуктивної логіки, що 
пов’язує поняття й об’єкт перцепції, тео-

рію й спостереження в єдиний безперерв-
ний епістемологічний ланцюг, є головним 
джерелом уповільненого розвитку науки в 
Китаї в новий і новітній періоди історії.

3) Догматична наукоподібність в 
ідеології й епістемології. Догматична на-
укоподібність – комбінація метафізичного 
формалізму й вузького емпіризму в китай-
ській науці – близько пов’язана з іншою 
особливістю, що виявилася в сучасній ки-
тайській культурі, а саме ідеалізацією на-
уки, її уречевленням і уніфікацією її при-
писів, що піднімає методи дослідження до 
статусу  канонічної догми. Цей процес був 
історично пов’язаний із крахом традицій-
ного конфуціанського укладу наприкінці 
XIX – на початку XX сторіччя й підвищен-
ням ролі наукоподібності західного типу в 
Китаї. Класичний китайський формалізм і 
сучасна китайська наукоподібність поєд-
нують багато загальних онтологічних рис: 
перший установлює загальну шаблонну 
органічну єдність у природі на основі ста-
тичного формалізму теорії двох світових 
сил (інь – ян) для пояснення циклічного 
потоку; другий – діалектичні закони руху, 
що управляє всіма речами, для пояснення 
боротьби й розвитку. В обох випадках всі-
єю дійсністю управляють незмінні закони, 
отримані інтуїтивно й підтверджені кате-
горіально-понятійно, а зміни є феномено-
логічно постійними. Іншою загальною ри-
сою традиційного китайського формалізму 
й сучасної китайської наукоподібності є 
прагнення до збереження ортодоксальнос-
ті ідеологічних доктрин (імперська ідеоло-
гія й сучасний культ марксизму-ленінізму-
маоїзму) і відповідно до політичної закон-
ності правлячих еліт.

4) Феодальний бюрократизм у полі-
тичній культурі. Феодальний бюрокра-
тизм – це основна риса китайської полі-
тичної культури (патріархат, фракційність, 
автократія й ін.), що пов’язано з категорі-
ально-понятійним збереженням догми ін-
ститутами влади при зіткненні з неортодок-
сальними ідеями або викликами. Багато в 
чому пізнавальний формалізм і догматична 
наукоподібність були визначені характером 
феодального бюрократизму, що стилістич-
но має багато подібностей і з політичною 
культурою китайського комунізму. 

5) Нав’язливий ритуалізм як доміну-
ючий поведінковий стиль. Нав’язливий 
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ритуалізм близько пов’язаний з явищем 
феодального бюрократизму й відносно 
високим рівнем ритуалізації поводження і 
його поширення, властивого китайському 
суспільству, та припускає поділ почуттів 
і дій (збереження обличчя), визначає при-
хильність моралі, стверджує пріоритет 
ритуалу (禮, лі) замість закону (法, фа), 
що є істотним гарантом громадського по-
рядку. Таким чином, китайська соціальна 
поведінка – це високий ступінь нав’язливої 
обрядовості, обмеженої моралістичним 
культурним стилем, що чітко відрізняє 
явище від сутності, ритуал від дійсності.

До числа головних досягнень проекту 
“Наука й цивілізація в Китаї” необхідно 
віднести такі: 

1) Доведено складний і сукупний ха-
рактер китайської наукової традиції. 

2) Сформовано базовий масив знань 
про історію розвитку науки й техніки в 
Китаї. 

3) Походження природознавства у Ста-
родавньому Китаї розглядається насампе-
ред як ставлення до цього процесу двох 
протиборчих філософських шкіл та ідеоло-
гій (конфуціанства й даосизму). Феодальне 
бюрократичне конфуціанство не цікавилося 
абстрактними теоріями, але мало великий 
інтерес до утилітарності й модернізації. 
Даосизм, містична релігія природи, був 
спрямований на вивчення й спостережен-
ня за природними явищами без упередже-
них думок. Таким чином, конфуціанство 
хоч і реакційна відносно науки ідеологія, 
але воно мало владу над економічними 
обставинами, що було важливо для робо-
ти вчених (соціальний фактор). Даосизм 
остаточно не сформував експерименталь-
ний метод і наукову логіку, але, будучи 
творчою філософією, дав цікаві концепти, 
близькі до сучасної науки. Буддизм відки-
дав феноменальний світ, тому не зробив 
значного впливу на розвиток наукових 
знань у традиційному Китаї. 

4) Магія й релігія значно вплинули на 
формування наукових знань. Звідси осо-
блива увага Нідема до даосизму, що в осно-
вному визначив розвиток природознавства 
в Китаї. Такий підхід відрізнявся від домі-
нуючої в синології аж до 1980-х років дум-
ки, що філософський даосизм виродився й 
зберігся у двох формах. Перша – марно-
вірна релігія, що, поряд із буддизмом, за-

довольняла потреби неосвічених мас, дру-
га – вільний набір уявлень про відносини 
до природи й суспільства. 

5) Документальні дані підтвердили 
комплексний характер наукової думки тра-
диційного Китаю і її велике значення для 
розвитку світової науки. 

6) Реконструйовано традиційні наукові 
знання й технічні досягнення китайської 
цивілізації, одного з головних культурних 
ареалів світу. 

7) Китайська наукова традиція була по-
міщена в контекст історії світової науки, 
що в цілому вплинуло на розширення уяв-
лень про неєвропейські наукові традиції. 

8) Передача технологій і природничих 
знань із Китаю в Європу підтвердила факт 
сукупного характеру науково-технічного 
прогресу в цілому. 

9) Створено перспективу компаратив-
них досліджень, що одержали широке роз-
повсюдження не тільки в історії науки, а 
й в історії, історії філософії, історії куль-
тури, лінгвістиці й ін. та стали однією з 
методологічних складових гуманітарних 
досліджень. 

10) Порівняльний аналіз історії науко-
вої думки продемонстрував, що до пер-
шої половини XV сторіччя рівень науки й 
техніки у Китаї був значно вищий, аніж у 
Європі. 

11) У давньому й імператорському Ки-
таї (подібно до інших докапіталістичних 
цивілізацій) були сформульовані проблеми 
й вироблені методи, які стали ключовими 
факторами не тільки для розвитку серед-
ньовічної Європи, а також і для формуван-
ня сучасної науки. 

12) Визначено всесвітній характер про-
цесу розвитку науки (історію науки проти 
історії західної науки), тому вивчення вне-
ску Китаю (або будь-якої іншої культури) 
здійснюється через порівняння (компара-
тивний підхід). 

13) Інтенсивність розвитку науки ви-
значається факторами заборони або до-
зволу (будь-який дискретний аспект куль-
тури або цінності). 

14) Використовуються два типи по-
рівняння: а) порівняння досягнень різних 
цивілізацій для визначення пріоритетів;         
б) порівняння традиційних знань із сучас-
ною наукою (характерно для позитивізму 
1950-х років). 
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15) Багато оцінок засновано на уявлен-
нях про науку майбутнього (органічні мо-
делі), а не на сучасній науці (фізичні мо-
делі) і формуванні єдиної універсальної 
науки. 

16) Застосовано міждисциплінарний і 
гранично широкий підхід до історії науки, 
для аналізу якої необхідне вивчення мови 
й логіки, релігії й філософії, богослов’я й 
музики, етики й відношення до часу й про-
стору. 

17) Фундаментальним положенням в 
аналізі історії науки вважається розхо-
дження в соціально-економічному розви-
тку Китаю й Західної Європи. 

Також варто вказати на найбільш спірні 
аспекти й недоліки проекту “Наука й циві-
лізація в Китаї”: 

1) Підхід Нідема до історії науки засно-
ваний тільки на вірі в універсалізм і роз-
виток, що визначає міфологізацію пошуку 
джерел ранніх форм наукових знань і тех-
нічних відкриттів. 

2) Значне перебільшення досягнень ки-
тайської культури у формулюванні науко-
вих принципів тільки на підставі того, що 
китайцями було зроблено багато технічних 
відкриттів. 

3) Перебільшено роль даосизму у фор-
муванні науки. Це було пов’язано з вірою 
Нідема в потужний технічний творчий по-
тенціал робочої людини, а даоси багато в 
чому мали відношення до ремесел і “наук”. 
Власна глибока християнська релігійність 
Нідема вплинула на спірне, але співчутли-
ве розуміння даоського релятивізму, міс-
тичного, але ніяким чином не антинауко-
вого або спрямованого проти технічного 
прогресу, і даоського квазімагічного, квазі-
раціонального діяння відповідно до приро-
ди. Симпатія до даосизму була настільки 
сильною, що на питання, ким він себе вва-
жає – натуралістом або істориком, – Нідем 
відповів, що найбільш підходящим позна-
ченням було б “почесний даос”*. 

4) Пріоритет історико-культурного під-
ходу в аналізі, що дозволив детально від-
творити загальну картину історії науки у 
традиційному Китаї, хоча за межами робо-
ти залишилися питання філософського й 
наукознавчого осмислення структури на-
укових знань. 

5) Недостатньо глибоке пророблення 
китайських досліджень із різних питань 
вивчення традиційної китайської науки. 

6) Багато предметних галузей історії 
традиційної китайської науки залишили-
ся за межами уваги Нідема (наприклад, 
вплив єзуїтів; прогресивний вплив захід-
ної науки, особливо протягом XIX сторіч-
чя; спроби китайських учених захистити 
власну традиційну науку та ін.). 

7) Переважним фактором у розумінні 
розвитку традиційної науки і причин непо-
яви в Китаї сучасної науки західного типу 
визначається порівняльна безліч соціаль-
но-економічних, а не раціонально-теоре-
тичних факторів. Тому найбільша увага в 
аналізі приділена соціальній ролі науки, 
що із синологічної точки зору вимагає 
більшого числа документів для проведен-
ня адекватного загального аналізу. 

8) Абсолютне включення в наукову тра-
дицію її ранніх історичних форм приво-
дить до певного стирання меж між наукою 
й релігією, наукою й алхімією, наукою й 
герметизмом, що в результаті приводить 
до загрози нівелювання категорій наукової 
істини. 

9) Організмічний ( = цілісний) підхід 
до історії природознавства приводить до 
релятивізації демаркації меж між наукою 
й ненаукою.

* Needham J. [Henry Holorenshaw. pseud.] 
The Making of an Honourary Taoist // Changing 
Perspectives in the History of Science: Essays 
in Honour of Joseph Needham / Mikuläs Teich 
and Robert Young (eds.). – London, 1973. – 
P. 18.
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ДЖУЗЕППЕ Туччі (1894–1984) – ви-
знаний світовий авторитет у галузі 

історії, релігії, культури та мистецтва Ін-
дії, Тибету, Ірану. Історик, археолог, релі-
гієзнавець, мандрівник, неперевершений 
знавець буддійського корпусу текстів, ти-
бетського канонічного мистецтва, який 
перший з видатних мандрівників і сходо-
знавців XIX – 1-ї половини XX століття 
побував у Лхасі – столиці Тибету – нездій-
сненій мрії Миколи Пржевальського, Пе-
тра Козлова, Миколи та Юрія Реріхів і ба-
гатьох інших. Дж. Туччі був також першим 
з європейських археологів, який отримав 
персональний дозвіл від тибетців на про-
ведення розкопок, оскільки тибетська вла-
да вважала його буддистом і тому була пе-
реконана, що його діяльність не завдасть 
шкоди. Джузеппе Туччі разом із Х’юго 
Річардсоном можна вважати останніми єв-
ропейськими тибетологами, які побували 
у Лхасі до створення Тибетського Авто-
номного Району (ТАР, Китай) та закриття 
його для іноземців [Малыгин 2004, 11]. 

Наприкінці XX – на початку XXI ст. 
з’явилися переклади творів великого іта-
лійського сходознавця російською мовою 
[Туччи 1996, 526–549; Туччи 2004; Туч-
чи 2005]. Ці видання супроводжуються 
вступними статтями, автори яких розпо-
відають про його творчий шлях і сходо-
знавчі досягнення [Малыгин 2004, 5–14; 
Монтлевич 2005, 7–12]. Але оскільки коло 
зацікавлень та досліджень вченого ле-
жить переважно за межами традиційного 
українського сходознавства, то переклади 
українською мовою його наукових праць 
поки що відсутні.

Народився Джузеппе Туччі у Маче-
рате (Італія) 5 червня 1894 року. Досить 
рано малий хлопець виявив зацікавленість 
Сходом і східними мовами, зокрема вже у 
13 років почав вивчати санскрит та іврит, 
а трошки пізніше й перську мову. Це й не 
дивно: про східні шляхи знаменитого ве-
неціанця Марко Поло мріяло не одне по-

О.Д. Огнєва

ДЖУЗЕППЕ ТУЧЧІ – 
ІТАЛІЙСЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ
ФЕДОРА ЩЕРБАТСЬКОГО

коління італійських підлітків. До того ж в 
Італії високо цінувалася місіонерська ді-
яльність монахів-католиків на Далекому 
Сході, зокрема знаменитих Маттео Річчі 
та Джузеппе Кастільйоне в Пекіні і капу-
цинів у Центральній Азії – у Лхасі. 

Захоплення Сходом приводить майбут-
нього мандрівника і дослідника на філоло-
гічний факультет Римського університету, 
де він вивчає санскрит та китайську мову, 
що теж не викликає подиву, враховуючи 
тодішню як наукову, так і політичну ситуа-
цію. Поступово, за власним визначенням, 
Туччі входить до “лабіринту орієнталізму”, 
де “філософська тонкість Індії та Китаю, 
логічні побудови деяких систем приверта-
ли” його як “маніфестації світу, що здавав-
ся на перший погляд вельми далеким” від 
європейського [Малыгин 2004, 5]. 

Саме наприкінці XIX – на початку 
XX століття Схід не сходив зі шпальт пре-
си, і не лише внаслідок бурхливих політич-
них подій на Далекому Сході (боксерське 
повстання; російська-японська війна; роз-
поділ Китаю на сфери впливу між європей-
ськими країнами, серед них Італія також), 
а й тому, що були зроблені і великі гео-
графічні відкриття, і знахідки визначних 
пам’яток культури народів Серединної та 
Східної Азії. 1899 року в Римі відбуваєть-
ся XII Міжнародний конгрес орієнталістів, 
участь у якому брав і Федір Щербатськой. 
Саме цей конгрес став важливим етапом у 
розвитку світової індології. Доповіді кон-
гресу були присвячені унікальним явищам 
буддійської культури в оазисах Таріму, се-
ред яких – твори буддійського мистецтва, 
фрагменти рукописів буддійських текстів 
на санскриті та тибетською мовою, що по-
силили увагу науковців до буддизму мага-
яни. Так, опосередковано, Рим ніби на хви-
лину об’єднав вже знаного і майбутнього 
індологів – Щербатського та Туччі.

Через двадцять років після конгре-
су майбутній археолог і сходознавець 
Дж. Туччі закінчує університет у Римі і 
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планує поїздку до Індії. І знову перед тим, 
у 1910–1911 роках, Ф. Щербатской задля 
удосконалення знань із буддизму здій-
снює поїздку до Індії, зокрема до Бомбея 
та Калькутти. Випадкова зустріч на вулиці 
російського дослідника з пандитом при-
вела до того, що вчений жив “цілковито в 
індійській обстановці, в місцевості, де не 
було жодного європейця, де єдиною роз-
мовною мовою був санскрит, проводячи 
весь час, з ранку до вечора, у філософських 
диспутах, з двома перервами на місяць, 
при молодику та повні” [Щербатской 1912, 
70]. Відбувалося те, що сучасною мовою 
визначається як занурення у середовище 
пробування. Ця система освіти мала свої 
наслідки. У Калькутті пандити присвоїли 
йому почесне звання тарка-бхушана, чи 
“окраса логіки”. І Щербатськой потім не 
лише вимагав такої системи освіти від сво-
їх учнів, а й рекомендував її європейським 
дослідникам-буддологам.

Щодо Дж. Туччі, то по завершенню на-
вчання (1919), перерваного 1-ю світовою 
війною, сходознавець-початківець починає 
друкувати свої наукові дослідження, що 
мають відношення до проблем китайської 
філософії, індійського матеріалізму, китай-
ського даосизму [Малыгин 2004, 15, прим. 
5]. І тільки 1925 року його мета здійсню-
ється. Він вирушає до Індії, де викладає в 
університеті Шантиникетан у Калькутті 
італійську та китайську мови. Під час пе-
ребування в Індії, через свій активний ха-
рактер, Туччі познайомився з визначними 
представниками індійської інтелігенції, 
серед них – релігійні та політичні діячі Ма-
хатма Ганді та Джавахарлал Неру, письмен-
ники Мухаммад Ікбал і Рабіндранат Тагор. 

Для Джузеппе Туччі жити на Сході озна-
чало “вступити у контакт з усіма формами 
життя”, тобто, так само як і Щербатськой, 
він надавав перевагу активним формам 
співпраці з носіями відповідної культури. 
І тому його путівники, щоденники, статті 
в періодичній пресі вражають “особливою 
атмосферою взаємної довіри, що в минуло-
му надзвичайно винятково встановлювала-
ся між європейцем та азіатом, атмосферою, 
якою була пронизана вся його багаторічна 
діяльність на Сході” [Малыгин 2004, 6–7]. 
Можна припустити, що, окрім власних пе-
реконань, взірцем для наслідування було 
і життя російського вченого в незвичних 

умовах, і його здатність контактувати з но-
сіями культури, і його рекомендації учням 
та іноземним послідовникам. Туччі, так 
само як і Щербатськой, виявився здатним 
дискутувати на санскриті про релігійні та 
філософські проблеми тантри чи то в Індії, 
чи то в Непалі, аби досягти мети – мож-
ливості оглянути численні рукописи, що 
ретельно охороняються і священиками, і 
вірянами, і здобути необхідний науковий 
матеріал [Малыгин 2004, 7]. 

Під час перебування в Індії відбува-
ється становлення наукових інтересів 
Дж. Туччі – визначається головний на той 
час напрямок його досліджень – буддизм, 
буддійська логіка, буддійська езотери-
ка, – що відповідав загальному контек-
сту буддологічних досліджень. Протягом 
1925–1930 рр. він видає низку досліджень, 
серед яких “Il Buddhismo. Foligno” (1926); 
“Pre-Dignaga Buddhist texts on logic from 
Chinese courses” (1929); “On some aspects of 
the doctrines of Maitreya[natha] and Asanga” 
(1930) [Малыгин 2004, 7, прим. 7]. Окремі 
з них друкуються в Індії. Повернувшись 
до Італії, Туччі викладає на кафедрі китай-
ської мови та літератури в Неапольському 
університеті, а потім, з 1932-го по 1969 р., 
працює в alma mater, тобто у Римському 
університеті, на кафедрі релігії та філосо-
фії Індії та Далекого Сходу. 

Викладацьку та наукову роботу Джу-
зеппе Туччі вдало поєднував з активною 
експедиційною діяльністю. Так само, як і 
у свій час Ф. Щербатського, дослідження 
буддійської філософії змушують Дж. Туччі 
звернутися до Тибету з надією відшукати 
там втрачену назавжди в Індії буддійську 
спадщину. Протягом 1928–1948 рр. (до 
остаточного закриття Тибету) італійський 
дослідник здійснив туди вісім експедицій. 
Після своєї першої експедиції він пише 
листа до Федора Щербатського, в якому 
визначає бажаний йому материковий шлях 
повернення додому і жалкує, що, стан здо-
ров’я, попри сподівання, навряд чи дозво-
лить їм зустрітися:

“Якби не стан мого здоров’я, я б повернув-
ся до Італії “материковим шляхом”: через 
Симлу – Сатледж, Ладакх, Нубру, Кашгар і 
далі – туди, де в мене була б можливість зу-
стрітися з Вами. Проте я не впевнений, що 
зараз я спроможний здійснити таку важку 
мандрівку” [Малыгин 2004, 8]. 
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У листі обговорюються деякі публіка-
ції. На той час дві найвизначніші роботи 
Ф. Щербатського з проблем дгарми (1923) 
та нірвани (1927), що торкались найкар-
динальніших проблем буддійської філо-
софії, вже були опубліковані англійською 
мовою. Вони відразу ж опинилися в зоні 
уваги західноєвропейських дослідників, у 
тому числі й Туччі, сприяючи, таким чи-
ном, подальшій активізації буддологічних 
досліджень. До того ж Туччі, так само 
як і Щербатського, цікавлять проблеми 
буддійської логіки, але він у своїй роботі 
спирається на китайські джерела, про що 
свідчить вже згадана робота 1929 року – 
“Pre-Dignaga Buddhist Texts on Logic from 
Chinese Sources” [Tucci 1929]. Це той самий 
рік, коли Ф. Щербатськой видає разом з     
Є. Оберміллером, своїм учнем, досліджен-
ня “Абгісамая-аламкара-праджняпарамі-
та-упадеша-шастри” (Abhisamayālańkāra-
prājñapramitā-upadeśa-śāstra) [Abhisamayā
lańkāra-prājñapramitā-upadeśa-śāstra 1929]. 
Їхня спільна праця складалася зі вступу, 
перекладу, видання тибетського та сан-
скритського текстів з коментарями. Вона 
поклала початок дослідженню літератури з 
праджняпараміти, водночас продовживши 
попередні студії [Щербатской 1907, 115–
117]. Продовженням зазначеної тематики 
можна вважати також згадану вище працю 
Дж. Туччі “On some aspects of the doctrines 
of Maitreya[natha] and Asanga”, що побачи-
ла світ на рік пізніше [Tucci 1930]. 

 Протягом 1930–1932 рр. Федір Щер-
батськой видає двотомне дослідження з 
буддійської логіки, “викладаючи вичерпно 
вчення школи Дігнагі разом із критичним 
і порівняльним оглядом усіх найважливі-
ших шкіл індійської філософії” [Семичов 
1988, 33]. Тому не випадково, що, окрім ре-
цензій Л. де ла Валлє Пуссена, С.А.Ф. Рис 
Девідс, Поля Пелліо, з’являється і рецензія 
Дж. Туччі [Tucci 1933, 967–971]. Користу-
ючись визначенням останнього, між двома 
дослідниками, розділеними часом (різни-
ця у віці складала 28 років), простором, 
різним походженням (один італієць, інший 
росіянин), кордонами, виникло особливе 
почуття – почуття дружби, що “випливає 
із спільності світогляду і на санскриті 
зветься саухрід’я, тобто гармонійна від-
повідність двох духів, що містять у собі 
значно більше, ніж звичайна дружба 

між людьми, які мають спільні інтереси 
(мітра) чи шукають взаємної допомоги 
(бандху)” [Туччі 2004, 84–85]. 

Своїми мандрівками до Тибетського 
нагір’я та низкою написаних і опублікова-
них праць Джузеппе Туччі поклав початок 
країнознавчому дослідженню Тибету, од-
ним із перших подавши цілісну картину 
життя цього регіону [Малыгин 2004, 8]. Як 
стверджує сам Туччі, йому вдалося пройти 
18 000 км пішки в одній із найпринадли-
віших країн світу, де людина, переможена 
безмежним простором та німою тишею, 
повсюди уявляє і припускає присутність 
невидимих божественних сил. Під час екс-
педиції до Тибету 1948 року дослідник 
проводить майже два місяці у Лхасі та її 
околицях. На традиційних тибетських чов-
нах з ячачої шкіри річкою Кічу він спуска-
ється до Цанпо (Брахмапутри) і далі до мо-
настиря Сам’є, звідки вже сушею дістаєть-
ся до долини Ярлунга. Він був першим з 
європейців, хто визначив і описав гробни-
ці тибетських царів [Малыгин 2004, 10]. 

А ще раніше, під час експедицій          
1930-х років, зокрема 1935 р., Дж. Туч-
чі досліджував Західний Тибет і околиці 
гори Кайлас та озера Манасаровар, фор-
теці і храми, де у свій час, після багатьох 
років забуття, розпочалося відновлення 
буддизму [Туччі 2004]. Йдеться про Гуге, 
історико-культурну область Тибету, з її 
основними центрами Толінг та Цапаранг 
тощо. Мандрівник сподівався, що завдяки 
здобутим ним матеріалам науковці отри-
мають відомості про деякі пам’ятники у 
горах Гімалаїв, які зберегли фрески XI ст., 
що відтворюють традиції Південної Індії. 
Свою роботу вчений визначає не лише як 
дослідження минулого, відкриття цивілі-
зацій, що зникли, реконструкцію давніх 
справ, “а й також, а може й перш за все, як 
документи культур, що перебувають у про-
цесі змін чи зникнення” [Туччи 2004, 21]. 

Наприкінці XX століття нове поколін-
ня дослідників проходить Західним Тибе-
том маршрутами Дж. Туччі. На початку      
1990-х років вперше цей регіон заново від-
кривають китайські науковці, публікуючи 
при цьому якщо не всі досліджені комп-
лекси відразу, то, у всякому разі, окремі зо-
браження з них [Дунгкар… 1998; Сіцзан… 
2002]. Окрім того, китайський уряд виді-
лив навіть кошти на реставрацію Толінга. 
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Що стосується європейської традиції, то у 
1989 році Д. Клімбург-Салтер здійснила 
мандрівку Західними Гімалаями в пам’ять 
про експедицію Дж. Туччі [Klimburg-Salter 
1989, 145–171; Klimburg-Salter 2001, 323–
348]. В середині 1990-х років у Толінзі, 
Дункарі та Піанзі побував Томас Д. Пріц-
кер, який також опублікував свої розвідки 
[Pritzker 1998, 206–207].

Частина наукових результатів, отрима-
них Джузеппе Туччі під час експедицій, 
вилилася у семитомне видання, відоме під 
назвою “Indo-Tibetica” (1932–1941), по-
дальший друк якого був перерваний 2-ю 
світовою війною і так і не відновлений у 
наступні роки. Після експедиції 1948 року 
і розкопок у долині Ярлунг з’являються 
нові видання, серед яких “Tibetan Painted 
Scrolls” [Tucci 1949] у трьох томах, “The 
Tombs of the Tibetan Kings” [Tucci 1950], 
“Tibet” [Tucci 1970], “Die Religionen          
Tibets” [Tucci 1970а], “Deb t’er dmar po”, 
або “Червоні Аннали” [Tucci 1971], – ти-
бетська хроніка з частковим перекладом 
окремих глав. З-поміж видань дослідника 
слід виділити унікальну і неперевершену 
ще й досі працю “Теорія та практика ман-
дали” [Tucci 1949а]. 

Археологічна діяльність Дж. Туччі про-
довжується до початку 1960-х рр. Ман-
дрівник і археолог досліджує Непал, зор-
ганізувавши шість експедицій у період з 
1929 року і до 1954-го. З 1955–1956 рр. він 
змінює напрямок своїх археологічних екс-
педицій і розпочинає дослідження на пів-
ночі Пакистану (долина ріки Сват), при-
пустивши тотожність Свату давній Уддія-
ні – батьківщині Падмасамбгави (VIII ст.), 
буддійського проповідника у Тибеті. Через 
Сват проходили війська Олександра Ма-
кедонського, а в середні віки – це місце 
паломництва тибетських буддистів. Туччі 
досліджує також провінції Афганістану 
та Ірану, проводить реставраційні роботи 
унікальних пам’яток мистецтва, організо-
вує там музейну справу [Малыгин 2004, 
9–13; Монтлевич 2005, 8].

Потреба в інституті, пристосованому 
до практичних потреб і наукових завдань, 
природний дар організатора, а також вмін-
ня спілкуватися привели до того, що у 
1933 році Джузеппе Туччі разом із Джован-
ні Джентіле створили у Римі Інститут Се-
реднього та Далекого Сходу (IsMEO), який 

з 1996 року відомий як Італійський інститут 
Африки та Сходу (IsIAO) [Малыгин 2004, 
9–13; Монтлевич 2005, 8], де до 1944 року 
президентом був Дж. Джентіле, віце-пре-
зидентом – Дж. Туччі, який з 1947-го по 
1978 р. був президентом, а потім вже почес-
ним президентом. У цьому інституті збері-
гається науковий архів матеріалів, докумен-
тів, фотографій усіх азійських експедицій 
вченого, а 1959 року до інституту надходить 
його особисте зібрання (понад 20 000 томів) 
[Малыгин 2004, 10].

Неоціненні матеріали, що збиралися 
протягом багатьох років у численних екс-
педиціях, вимагали не лише обробки, а й 
введення їх до наукового обігу. З цією ме-
тою Туччі організовує наукові видання, се-
ред яких “Asiatica” (1935–1943), “East and 
West” (1950–1984). Окрім того, він засну-
вав орієнталістичні серії: “Serie Orientale 
Roma” (з 1950 р.); з 1962 року – “Звіти та 
мемуари” Центру досліджень і археологіч-
них розкопок при IsMEO; 1969-го – “Рес-
таврація” Центру з реставрації при IsMEO 
(Міланський інститут Далекого Сходу). За 
сприяння неперевершеного мандрівника 
1950 року побачили світ перші томи серії 
“Il Nuovo Ramusio”, що була заснована на 
честь Джованні Баттісти Рамузіо, геогра-
фа та історика доби Відродження, і при-
свячувалась італійським мандрівникам до 
Азії [Малыгин 2004, 11–12, 15; Монтлевич 
2005, 9]. Особливо слід відзначити томи, 
присвячені італійським монахам орденів 
капуцинів та єзуїтів [Petech 1950–1954]. 
Видавнича діяльність видатного італій-
ського вченого-сходознавця мала продо-
вження в енциклопедіях. Йому належить 
проект створення “Енциклопедії “Цивілі-
зації Сходу” [Tucci 1956–1962] та “Енци-
клопедії світового мистецтва”.

Найважливішою серед усіх нагород для 
Дж. Туччі була Міжнародна премія імені 
Джавахарлала Неру “За розвиток взаємо-
розуміння між народами”, яку він отримав 
1976 року [Малыгин 2004, 13–14; Монтле-
вич 2005, 9] і яку єдину згідно з його во-
лею мали згадати у некрологах. Після ав-
томобільної катастрофи в Афганістані вче-
ний був прикований до ліжка. Він пішов 
із життя 5 квітня 1984 року, не доживши 
кількох місяців до свого дев’яносторіччя. 

Вічна любов майстра – Тибет, про який 
він 1963 року писав: “Тибет протягом 
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 багатьох років був найбільшою пристрас-
тю мого життя і лишається нею й досі. 
Пристрасть ця не слабне, а стає все силь-
нішою в міру того, як все складніше стає 
її задовольнити” [Малыгин 2004, 13].

У жовтні 2006 року частково маршру-
том Дж. Туччі пройшов українець Віталій 
Оплачко, правда у складі туристичної гру-
пи. Проте він провів дуже вдалу фотофік-

сацію, що, на жаль, відбила теперішній до-
волі сумний стан унікальних розписів, за-
лишених безіменними майстрами далекого 
минулого [Огнєва 2007, 190–192]. Окрім 
цього, В. Оплачку вдалося сфотографувати 
написи тибетською мовою, котрі зберегли-
ся як у скоропису, так і повною графікою, 
що надзвичайно важливо, враховуючи час 
їхнього створення.
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МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
О.О. Хамрай

ІНВАРІАНТИ, ПРОТОТИПИ І ПАРАДИГМИ 
АРАБСЬКОЇ ГРАМАТИКИ

ГРАМАТИЧНІ парадигми, що виникли 
у межах арабської лінгвістичної тради-

ції (АЛТ), відрізняються, іноді досить сут-
тєво, від відповідних парадигм, створених 
західними лінгвістами для описання гра-
матичної системи арабської мови (АМ). 
Так, наприклад, у традиційній арабській 
граматиці (ТАГ) відсутні концепції відмін-
ків, дієслівних порід і способів дієслова, 
суттєво відрізняються від західних погля-
ди на синтаксичне узгодження і розподіл 
лексичних одиниць на частини мови. Не-
зважаючи на це, підходи, вироблені у ме-
жах ТАГ, дозволяють адекватно описувати 
граматичну систему АМ, що, враховуючи 
специфіку її функціонування як на сучас-
ному етапі, так і в діахронії, суттєво впли-
ває не тільки на її дослідження, а й на саму 
мову. Справа в тому, що для класичної 
арабської мови (КАМ) та арабської літе-
ратурної мови (АЛМ) особливо справед-
ливим є твердження про те, що внаслідок 
того, що абстрактна система мови, “закрі-
плюючись у свідомості дослідників, ви-
кладачів, а потім і усіх письменних носіїв 
мови… замінює собою конкретне уявлен-
ня про дійсну природу мови, відтісняючи 
саму думку про необхідність її розгляду” 
[Мельничук 1980, 6], а відтак і АЛМ часто 
містить у собі парадигми, відсутні в живо-
му мовленні як в синхронії, так і в діахро-
нії. Втім, будучи живою мовою у відповід-
них сферах комунікації, АЛМ проникає і в 
традиційні “діалектні” сфери, привносячи 
свої штучні побудови у сферу побутової 
комунікації і змінюючи граматичну систе-
му АМ в цілому. 

Та чи існують об’єктивні критерії, які 
обумовлювали б наявність тієї чи іншої 
граматичної концепції в мові або відне-
сення конкретної мовної одиниці до того 
чи іншого граматичного класу? Так, екс-
периментальні дані свідчать про те, що 
немає жорсткої та однозначної залежності 
між належністю слова до певного класу і 
характеристикою відповідних когнітивних 

структур [Osterhout… 2002, 185], а спо-
стережена різниця в обробці викликана 
фізичними характеристиками самого сло-
ва і мовною компетентністю мовця, хоча, 
наприклад, об’єктні імена і дієслова дії 
по-різному обробляються в мозку одного 
й того ж мовця [Cappa… 2003, 186], а при 
обробці невідмінюваних дієслів та суб-
стантивів задіяні ті ж самі ділянки мозку, 
але відмінювані дієслова вимагають значно 
більшої активності мозку, ніж відмінювані 
субстантиви [Randall… 2003, 54]. Втім, 
у випадку китайської мови така різниця 
не піддається чіткій локалізації, на відмі-
ну від індоєвропейських мов [Li… 2004, 
1538]. Однак різниця в когнітивній репре-
зентації різних класів лексем, зокрема суб-
стантивів, насправді існує, але в кожному 
випадку вона має суто індивідуальний ха-
рактер [Druks 2002, 314], хоча це, можли-
во, викликано тим, що семантичні зв’язки 
між дієсловами не такі прямі, як між суб-
стантивами [Bird... 2003, 143]. Разом із тим 
теорії, що виникли в межах генеративної 
граматики, за визначенням орієнтованої 
на пошук універсальних рішень, розгля-
дають психологічні обмеження в галузі 
фонотактики як реально існуючі [Frisch… 
2001, 105].

Подібна співвіднесеність стосуєть-
ся і синтаксичного рівня, причому вона 
не обов’язково реалізується винятково у 
“правильному” мовленні. Наприклад, коли 
дитина починає комбінувати слова, вона 
ніколи не поставить об’єкт у постпозицію 
до дієслова в мовах, які припускають інто-
наційне виділення слова на початку фрази 
[Donati... 2003, 1140]. Отже, можна сказати, 
що, попри наявність безперечної кореляції 
між належністю мовної одиниці до того чи 
іншого класу, ані саме тільки дослідження 
мовленнєвої діяльності людини, ані тільки 
формальне визначення мовної структури 
не дають можливості однозначного тлума-
чення самого явища, а будь-яка лінгвістич-
на парадигма буде обмеженою, з одного 
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боку, категорійним апаратом, який є штуч-
ним за визначенням, а з другого – фізіоло-
гією мовця, яка, принаймні на сьогодні, 
не піддається повністю формалізованому 
опису. Отже, будь-яке суто лінгвістичне 
узагальнення завжди тією чи іншою мірою 
не відповідатиме природним процесам, 
що відбуваються в мозку людини в ході 
мовленнєвої діяльності, хоча самі ці про-
цеси здійснюватимуться людиною завдяки 
її природним здібностям. Наприклад, на 
підставі аналізу репрезентацій івритського 
кореня дослідники зробили висновок, що 
здатність до лінгвістичної генералізації не 
є природною здібністю людини і реалізу-
ється повною мірою тільки в результаті 
тренувань, а сам процес лінгвістичного 
узагальнення потребує від людського моз-
ку виконання операцій, які не є для нього 
природними [Berent… 2004, 181].

Таким чином, вочевидь неможливо 
адекватно описати ані формальний, ані 
когнітивний боки людського мовлення 
окремо один від одного, а відтак і будь-
яка граматична парадигма буде дефектною 
стосовно мовлення і мови, граматичну сис-
тему якої вона описує. Саме цим і можна 
пояснити наявність різноманітних винят-
ків у граматичних парадигмах практично 
всіх природних мов, а також залучення, 
у випадку АЛМ дуже суттєве, методоло-
гічних принципів, зовнішніх стосовно не 
тільки мовлення, а й лінгвістики, які впли-
нули й на саму мову, а не лише на тради-
ційні підходи до її вивчення (наприклад, 
категорія заперечення, ім’я “місця великої 
кількості”, дієслова “хвали та ганьблення” 
тощо). Отже, метою нашого дослідження 
є визначення критеріїв і параметрів, які 
дозволили б об’єктивно проаналізувати 
різні компоненти граматичного значення, 
на підставі яких було складено граматичні 
парадигми КАМ і АЛМ. 

Під терміном “парадигма” (давньогр. 
Parádeigma – приклад, зразок) у лінгвісти-
ці найчастіше розуміють будь-який клас 
лінгвістичних одиниць, протиставлених 
одна одній і водночас об’єднаних за наяв-
ними у них спільними характеристиками, 
а також саму модель і схему організації 
такого класу [Лингвистический... 366]. 
Для описання граматичної системи АЛМ 
західна лінгвістична традиція створила 
саме такі класи, пов’язавши їх у систему, 

подібну до тієї, що спочатку була створена 
для давньогрецької та латини (Арістотель, 
Діонісій Фракійський, Варрон), а потім 
застосована до багатьох інших мов, що 
потрапляли у поле зору західних лінгвіс-
тів. І в цьому немає нічого дивного, адже 
і за своїм первинним значенням, і за тлу-
маченнями, які можна побачити у цього 
терміна в різних наукових текстах, при-
чому не тільки в лінгвістичних, а навіть у 
художній літературі, це слово так чи інак-
ше отримувало значення часто вживаного 
прикладу, зразка, моделі, прототипу тощо 
[Демьянков 2006, 16–25]. Таким чином, в 
основі мовної парадигматики за визначен-
ням лежить ідея орієнтації на набір зраз-
ків, походження яких не має принципового 
значення – головне, аби такі зразки можна 
було використовувати як прототипи для 
описання реально існуючих у мові грама-
тичних явищ.

Отже, дослідження парадигм арабської 
граматики в широкому розумінні, тобто па-
радигм описання граматичних явищ АЛМ, 
створених у межах західної лінгвістичної 
традиції у зв’язку з парадигматикою ТАГ, 
можна побудувати, базуючись на розрізнен-
ні інваріантних і прототипних властивостей 
мовних об’єктів. При цьому, якщо зважити 
на роль ТАГ у формуванні самої мови, а та-
кож на те, що в цілій низці мов саме групу-
вання за парадигмами є найбільш простим 
та плідним прийомом описання [Глисон 
2008, 186], можна припустити, що парадиг-
матика, принаймні у випадку АЛМ, охо-
плюватиме граматичну систему достатньо 
повно. Отже, завдання дослідження пара-
дигматики полягатиме в дослідженні того, 
які саме компоненти граматичного значен-
ня становлять основу як традиційної араб-
ської, так і порівняльної західної систем 
граматичних парадигм КАМ та АЛМ.

Втім, варто зазначити, що стосовно 
лінгвістичних знань можна виділити такі 
ланки і параметри парадигматики в широ-
кому розумінні цього терміна:

– налаштувально-передумовна, що харак-
теризується хронотопічними рамками пара-
дигми, умовами, передумовами і мотивами, 
а також налаштуваннями і цілями її появи;

– предметно-пізнавальна, яка включає 
в себе предметні галузі, котрі аналізує 
парадигма, і використовувані в її межах 
 методики;
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– процедурна, визначена оцінювальним 
аспектом [Кубрякова 2006, 8–9]. 

Поняття школи або напрямку в певних 
відношеннях може доповнювати поняття 
парадигми, але за сукупністю ознак вони 
не можуть бути поставлені в один ряд, 
адже парадигма знань виділяється в істо-
ріографії лінгвістики саме для того, аби 
продемонструвати принципову відмін-
ність загальних налаштувань і припущень 
досить великого об’єднання вчених спіль-
нот для вирішення того, що вважається 
глобальною проблемою у вивченні мови 
[Кубрякова 2006, 10].

При цьому неминуче виникає невід-
повідність між реально наявними в АЛМ 
граматичними явищами та їхнім тлума-
ченням з боку традиційного арабського 
і західного мовознавства, що знаходить 
своє відображення не тільки в описан-
ні самих явищ АЛМ, а й їхньою лінгвіс-
тичною інтерпретацією. Так, наприклад, 
Г.М. Габучан вказує на неправильне тлу-
мачення західною арабістикою поняття 
“aşlun” як “незмінного кореня” і підведення 
таких різних понять, як “waznun”, “binā’un” 
і “şiġatun”, під одну категорію “формул” або 
“схем” [Габучан 1965 119]. А різниця між 
інтерпретацією елементів простої основи 
(ĥurūfun aşliyyatun) середньовічною араб-
ською граматичною теорією та західною 
арабістикою і семітологією полягає в тому, 
що остання сприймає в ролі структурних 
інваріантів арабського кореня його приго-
лосні елементи, тоді як з точки зору ТАГ – 
це елементи простої основи, кожен з яких 
складається з приголосного та голосного 
елементів [Габучан 1965, 123].

Щоправда, морфологічний аналіз араб-
ської словоформи, здійснений за визна-
чення морфеми як мінімальної значущої 
частини слова, котру не можна розкласти 
на менші одиниці свого рівня без втра-
ти смислу, свідчить, що коренем у семіт-
ських мовах можна вважати прості осно-
ви C1VC2, C1VC2C3, C1C2VC3, C1VC2VC3 та 
C1VVC2 з постійним консонантним, але 
змінним вокалічним складом. При цьому в                
синхронному плані встановити вихідні го-
лосні, припускаючи, однак, реальний ко-
рінь в арабській та інших семітських мовах 
як реальну комбінацію приголосних і голо-
сних, неможливо [Белова 1991, 82 1991а, 
211]. Відтак парадигми, складені на основі 

сприйняття кореня як суто консонантного 
утворення і моделей як одиниць одного 
структурного рівня, не можуть вичерпно 
описувати цілу низку граматичних явищ 
АЛМ. Разом із тим визначення кореня як 
структури з постійними консонантною та 
вокалічною складовими, притаманне ТАГ, 
призводить до занадто “лексикалістсько-
го” тлумачення граматики. 

Наприклад, стан дієслова традиційно 
описується західною лінгвістикою в кон-
тексті протиставлення дії та потерпання, 
що, природно, обумовлено парадигма-
тикою, яка склалася на основі описання 
давньогрецької та латини – мов, чия гра-
матика послідовно орієнтується на проти-
ставлення суб’єкта дії її об’єкту. Зрозумі-
ло, що західна лінгвістична традиція при 
парадигматичному описанні граматичної 
системи АЛМ виходить з положення про 
підпорядкованість останньої суб’єктно-
об’єктним відносинам, звідки й поділ ді-
єслів на “активні” та “пасивні” в межах 
категорії стану і на “перехідні” та “непере-
хідні” з точки зору дієслівної семантики, 
так само, як і розподіл дієслівних додат-
ків на “прямі” та “непрямі” з відповідною 
системою відмінкових відносин. Так чи 
інакше, в межах цих бінарних опозицій 
субстантиви розглядаються як потенційні 
суб’єкти або об’єкти, навіть якщо на це 
ніяк не вказує реальна граматична форма. 
В результаті протиставлення дієслівних 
основ, що базується на аблаутному чер-
гуванні широкого та вузького голосного, 
найчастіше інтерпретується західною ара-
бістикою як стан дієслова, внаслідок чого 
воно донедавна розглядалося без зв’язку зі 
складом кореня, а відтак ускладнювалась 
парадигматика дієслівних форм і виника-
ли неточності в їхній інтерпретації.

Натомість АЛТ, орієнтована на “іде-
альну форму”, все, що вважалося “пра-
вильним” або “справжнім”, сприймала як 
інваріант і асоціювала з ним відповідний 
набір прототипів. При цьому варто зазна-
чити, що в межах самої АЛТ на різних ета-
пах її розвитку одне й те саме явище могло 
отримувати різну інтерпретацію. Так, Сі-
бавейгі (пом. у 796 р.) не розглядав фор-
ми пасивного стану як похідні від форм 
активного, а вважав їх синтаксично неза-
лежними одна від одної. Термін “al-na’ibu 
‘an al-fā’ili”, який свідчить про можливість 
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постулювання дериваційних зв’язків між 
цими двома формами, з’явився значно піз-
ніше, вперше він зустрічається в Ібн Ма-
ліка (пом. у 1273 р.) [Saad, 1979, 85]. Втім, 
навіть таке визначення суб’єкта дії не 
означає підпорядкування опозиції зазна-
чених основ ідеї протиставлення суб’єкта 
об’єкту – в межах АЛТ ця опозиція роз-
глядається крізь призму взаємодії керую-
чих факторів [Rybalkin 2005, 122–123], які 
визначаються не тільки граматичними, а 
й лексичними та фонетичними чинника-
ми, що призводить до включення до пара-
дигматики семантики не лише дієслівних 
основ, а й коренів, на матеріалі яких ці 
основи реалізуються в мові.

Іншими словами, така граматична кате-
горія, як стан дієслова, з точки зору АЛТ 
виявляється залежною від такої лексичної 
характеристики, як перехідність. При цьо-
му стан тлумачиться як інваріантна опози-
ція дієслівних форм із відомим (ma’lūmun) 
та невідомим (mağhūlun) виконавцями, а 
перехідність є функцією від здатності ді-
єслова керувати прямими додатками, тоб-
то реалізувати набір прототипних значень, 
на підставі чого формуються парадигми 
конкретного дієслова. 

Варто, втім, зауважити, що якщо сто-
совно граматичного значення поняття інва-
ріанта не відрізняється від того, яким його 
визначає когнітивна семантика, а саме як 
деяку абстрактну ідею, пов’язану з цим 
значенням [Рахилина 2002, 382], то щодо 
прототипу, через невизначеність його вну-
трішньої структури та співвіднесеність із 
цілою низкою абстрактних характеристик 
мовних об’єктів [MacLaury 1991, 64], сто-
совно значення граматичного нам видаєть-
ся за доцільніше визначити його як експлі-
цитну та концептуальну характеристику 
або набір незалежних одна від одної таких 
характеристик, притаманних конкретній 
граматичній формі, адже денотат, що по-
значає фізичну сутність, не може бути про-
тотипом – така можливість існує лише для 
ідеальної когнітивної моделі [MacLaury 
1991, 65], яка може лише тією чи іншою 
мірою наближатися до реального значен-
ня мовної одиниці, іншими словами, бути 
більш чи менш ядерною або периферійною 
стосовно того чи іншого граматичного зна-
чення, а відтак і прототипи, побудовані за 
її допомогою, матимуть властивість від-

носності не тільки стосовно один одного, 
а й щодо самого граматичного значення, 
яке вони репрезентують.

Таким чином, граматичне значення 
безпосередньо не пов’язане з денотатом, 
а відтак і недоцільно говорити про про-
тотипне граматичне значення (ПГЗ) як 
про найбільш типове, частотне або яскра-
ве та центральне значення тієї чи іншої 
словоформи. Натомість, на нашу думку, 
доцільно визначити прототипні складові 
граматичного значення як такі, що відби-
вають експліцитно оформлені граматичні 
властивості мовного об’єкта. Наприклад, 
інваріантне граматичне значення послі-
довності VCCV, реалізованої в моделях 
fa“ala і tafa“ala, можна визначити як інтен-
сивність дії, яка, втім, набуває конкретно-
го граматичного значення лише у складі 
словотвірної моделі. Тоді набором її ПГЗ в 
АМ будуть значення другої та п’ятої порід 
дієслова, тобто повторюваність, каузатив-
ність, фактитивність тощо, а також і інтен-
сивність, яка тут виступає не як абстрактна 
ідея, а як варіант реалізації інваріантного 
граматичного значення, спільний для пев-
ної кількості дієслівних словоформ, що 
позначають інтенсивну дію та утворених 
шляхом сполучення граматичної моделі з 
переривчастою морфемою, якою є араб-
ський корінь, чиє лексичне значення пра-
вить за основу для реалізації цільнооформ-
леності конкретної граматичної форми діє-
слова, утвореного за цією моделлю.

Отже, подібне протиставлення інварі-
анта і прототипу може характеризувати не 
тільки цільнооформлені мовні одиниці, а 
й окремі структурні елементи, які можуть 
бути як меншими, так і більшими за слово-
форму, а відтак воно придатне для опису 
граматичного значення як у сфері морфо-
логії, так і синтаксису, що є особливо цін-
ним у випадку мов із неконкатенативною 
морфологією, таких як АЛМ. 

Така можливість обумовлюється тим, 
що інваріант, принаймні в комунікатив-
ному аспекті, є певною мірою наперед 
визначеним і сприймається мовцем як 
неусвідомлювана даність, а прототип за-
стосовується у мовленні свідомо [Дымар-
ский 2004, 275]. Відтак ПГЗ в чистому 
вигляді може бути реалізованим тільки 
за умов цільнооформленості мовних оди-
ниць. У свою чергу, інваріантне грама-
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тичне значення (ІГЗ) у чистому вигляді 
може характеризувати значно ширше коло 
граматичних явищ, починаючи з опозиції 
окремих фонем (наприклад, згадуваному 
аблаутному чергуванню широкої та вузь-
кої голосної можна приписати ІГЗ “інтра-
вертність / екстравертність”), але в чисто-
му вигляді таке значення, саме через його 
“неусвідомленість”, як правило, не може 
бути основою для утворення граматичних 
парадигм.

Однак завдяки тому, що належність до 
класу лексичних одиниць є інваріантом 
[Keenan… 2003, 5], а граматичні форманти 
можна вважати лінгвістично інваріантними 
лексичними одиницями [Keenan… 2003, 
17], в той час як у сфері мовних одиниць, 
класів та категорій поняття прототипу 
можна визначити як “найбільш репрезен-
тативний (канонічний, еталонний) варіант 
певного інваріантного системного об’єкта, 
який характеризується найбільшою спе-
цифічністю (концентрацією специфічних 
ознак цього об’єкта), здатністю впливу на 
похідні варіанти і (в багатьох випадках) 
найвищим ступенем регулярності функці-
онування” [Бондарко 2004, 188], функціо-
нальне поєднання цих двох понять у ролі 
складових граматичного значення дає змо-
гу охарактеризувати граматичне значення 
словоформ як співвідношення ІГЗ та ПГЗ, 
навіть у тих випадках, коли морфологічні 
елементи настільки злилися один з одним, 
що реалізуються як неподільне ціле і від-
ділити прототипну складову граматично-
го значення від інваріантної просто не-
можливо. Отже, морфологічні парадигми, 
складені як західними, так і арабськими 
лінгвістами, найімовірніше, виявлятимуть 
різні співвідношення інваріантних і прото-
типних властивостей. 

На синтаксичному рівні, де, як вже за-
значалося, зв’язок ПГЗ та ІГЗ в АЛМ може 
визначатися ситуативно, обидві характе-
ристики доцільно розглядати окремо одна 
від одної. Так, для парадигми субстантив-
них флексій, які західна лінгвістична тра-
диція найчастіше інтерпретує як маркери 
відмінків, можна констатувати наявність 
таких базових ІГЗ:

Naşbun – залученість до предикації, при-
чому позначення граматичного об’єкта є 
лише однією з його функцій і, очевидно, 
результатом розвитку локативного значен-

ня відповідних афіксів, на що вказують 
численні дані із самої АМ та інших семіт-
ських мов.

Ğarrun – анексія, причому диференці-
ація суб’єкта та об’єкта визначається се-
мантикою лексем, з яких складаються від-
повідні конструкції, що корелює, хоча й 
імпліцитно, із семантикою невідчужуваної 
присвійності.

Raf’un – виокремити ІГЗ, який одно-
значно корелював би із суб’єктністю, 
агентивністю, активністю або належністю 
субстантивів, що ним позначені, до класу 
істот, не виявляється можливим.

Отже, ІГЗ маркерів відмінювання суб-
стантивів не виявляють залежності від 
семантичної детермінанти акузативно-но-
мінативного ладу, а відтак і парадигмати-
ка відмінювання, як її визначила західна 
арабістика, не може вичерпно описувати 
реально існуючі в АЛМ протиставлення 
названих флексій.

Разом із тим об’єктні актанти припус-
кають у своїй реалізації декілька варіан-
тів – об’єкт-результатив, об’єкт-директив, 
об’єкт-делібератив тощо [Мустайоки 2003 
129]. Отже, як можна побачити, навіть 
у межах послідовного протиставлення 
суб’єкта об’єкту можливий суттєвий від-
хід від інваріантного граматичного зна-
чення їх обох. Таким чином, виокремлен-
ня прототипних синтаксичних ролей (СР), 
а відтак і граматичних функцій елементів 
синтаксичної системи мови дозволяє адек-
ватно описати можливі і наявні варіанти 
синтаксичних конструкцій. Дж. Лакофф 
після визначення базових властивостей 
прототипних СР зазначає, що синтаксичні 
конструкції, за допомогою яких реалізова-
но ці СР, зовсім не обов’язково мають всі 
ці властивості, отже, конкретні синтаксич-
ні конструкції можна назвати прототип-
ними більшою чи меншою мірою [Lakoff 
1977, 244; Deshpande 1991, 468]. Втім, 
сам характер синтаксичних зв’язків у мо-
вах з розвиненою морфологією свідчить 
про доцільність залучення ПГЗ до аналізу 
синтаксичних побудов, оскільки вони не-
можливі без експліцитної складової, яка, 
власне, й описує ту частину синтаксичної 
побудови, котра “домислюється” у процесі 
мовлення, адже метафоричне перенесен-
ня та метонімічне розширення, без яких 
неможливе утворення СР, попри їхню не-
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прогнозованість та довільність, можуть 
бути пояснені після відповідного аналізу 
[MаcLauri 1991, 68], а відтак і бути експлі-
цитно відображені у ПГЗ.

Варто зазначити, що ідея синтаксичних 
прототипів у лінгвістичних вченнях Сходу 
виникла задовго до появи греко-латинської 
лінгвістичної школи. Так, синтаксична док-
трина Паніні містить концепцію прототип-
ного агенса. З точки зору вченого, об’єкт, 
так само як і суб’єкт-реципієнт, теж має 
прототипні властивості [Deshpande 1991, 
471–475]. Враховуючи той вплив, який 
мала давньоіндійська лінгвістична тради-
ція на середньовічних арабських лінгвіс-
тів, логічно припустити, що поняття про-
тотипу повинно бути присутнім і в АЛТ.

Втім, враховуючи динамічність синтак-
сичних відносин, навряд чи варто очікува-
ти усталених зв’язків між синтаксисом та 
іншими рівнями системи мови, що опо-
середковано підтверджується практикою 
мовленнєвої діяльності. Так, наприклад, 
ефективно працюючі системи автомати-
зованої обробки текстової інформації не 
реалізують жорстких зв’язків між типом 
синтаксичної конструкції та концептами, 
які вони описують [Elhadad 1995, 235]. Ра-
зом із тим конструкції, які можуть бути в 
різних мовах віднесені до категорії пасив-
них, мають характеристики, котрі можна 
адекватно описати тільки в термінах про-
тотипів [Murphy 2004, 197]. У свою чергу, 
визначення «пасивності» як прототипної 
властивості дозволяє розглядати її як сут-
тєву ознаку без необхідності наявності у 
мовного об’єкта всіх властивостей пасив-
них конструкцій, адже тлумачення самої 
пасивності допускає широке варіювання в 
різних мовах [Murphy 2004, 200].

Отже, в галузі синтаксису прототип-
не граматичне значення часто може бути 
тільки ситуативно співвіднесене з інварі-
антним, а відтак і конкретні синтаксичні 
конструкції, в яких реалізовані ці прото-
типи, можуть отримувати значення, обме-
жене зовнішніми щодо самого синтаксису 
чинниками. 

Водночас зіставлення наявних в араб-
ському синтаксисі прототипних СР з ін-
варіантними значеннями, відображеними 
у вищенаведених типах синтаксичних 
маркерів, свідчить про стійку тенденцію 
до переважання акузативної конструкції 

навіть там, де синтаксична побудова спів-
відноситься з активною та тричленною 
і за походженням повинна визначатися 
неакузативними СД. Така ситуація стала 
можливою, на нашу думку, завдяки орієн-
тації арабського синтаксису на прототипне 
значення, яке піддається експліцитному 
описанню і легко може бути використане 
в логічних побудовах ТАГ.

Втім, варто зазначити, що основною 
методологічною відмінністю між “акуза-
тивно-номінативною” “арістотелевою” ло-
гікою та “ергативоїдною” логікою АЛТ є, з 
нашої точки зору, насамперед підхід до ак-
сіоматики: якщо перша оперує невеликою 
кількістю аксіом і прагне до зменшення 
цієї кількості, експліцитно обумовлюючи 
їхнє використання в логічних побудовах, – 
друга, навпаки, цю кількість не обмежує, 
а намагається лише визначити особливос-
ті поведінки мовних об’єктів, часто шля-
хом простого постулювання наявності цих 
особливостей, спираючись на констатацію 
причин їхньої появи без будь-якої спроби 
раціонального вивчення останніх, до того 
ж часто ця констатація не тільки не знахо-
дить системного пояснення, а також є час-
тиною формальної парадигми, яка містить 
імпліцитні компоненти, що визначають 
“істинну” сутність явища.

Прикладом такого підходу до пара-
дигматики можна вважати нерозрізнення 
АЛТ таких явищ, як “знахідний відмінок” 
субстантиву та “умовний спосіб” дієслова 
(як, втім, і сама відсутність у ТАГ таких 
граматичних категорій): обидві ці форми 
трактуються як manşūbātun, що, вочевидь, 
теж не відповідає мовній реальності. 

Таким чином, при дослідженні грама-
тичних структур, які експліцитно можуть 
зводитися одна до одної, часто суто про-
тотипний підхід виявляється цілком до-
статнім. Типовим прикладом застосування 
такого підходу стосовно КАМ та АЛМ є 
складання “правильних” парадигм у син-
таксисі і морфології. Але, якщо виникає 
потреба залучити в ширшому контексті 
граматичні явища, які в ці парадигми не 
вписуються, інваріанти і пов’язані з ними 
імплікації починають відігравати значно 
більшу системну роль.

Отже, можна зробити попередній ви-
сновок, що питома вага інваріантної ком-
поненти граматичного значення моделей 
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словотвору і синтаксичних побудов в 
АЛМ є значно меншою, ніж прототипної, а 
за рівнем абстрактності ІГЗ значно менше 
обумовлені семантичною детермінантою 
граматики акузативно-номінативних мов, 
ніж ПГЗ. Відтак у плані парадигматики 
ТАГ значно більше орієнтується на інварі-

антну компоненту граматичного значення, 
ніж це робить західна лінгвістична тради-
ція стосовно АЛМ, але специфіка першої 
полягає в системному використанні ІГЗ в 
ролі прототипів для побудови граматичних 
парадигм.
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МЕТА статті – визначити роль видатно-
го літературного твору середньовічної 

Японії «Цуредзурегуса» у формуванні мен-
талітету японської нації шляхом досліджен-
ня, на основі текстологічного аналізу, жан-
рово-стилістичних та лексичних особливос-
тей цього твору. Разом з тим стаття має на 
меті визначити, з урахуванням результатів 
вищезазначеного аналізу, вплив традиційної 
релігійно-філософської літератури Китаю на 
формування фразеології, зокрема паремій-
ного фонду сучасної японської мови.
Цуредзурегуса  – книга блискучого 

японського поета і достопам’ятного буд-
дійського ченця Кенко Хосі (兼好法師, 
1283–1350?), в перекладі російською мо-
вою відома під назвою «Записки от ску-
ки» (записки від нудьги) [Горегляд 1970], 
хоча у ряді робіт з історії японської літе-
ратури [Іэнага 1972] згадується і як «В 
часы досуга» (у години дозвілля) або «В 
часы досуга и пусточасья» (у години до-
звілля і нічев’я). Останнє, що згадується 
в книзі Н.Й. Конрада «Записки истории 
культуры средневековой Японии” (нарис 
історії культури середньовічної Японії), 
ймовірно, навіяно перекладом цього тво-
ру англійською мовою “Essays in Idleness” 
(D. Keene; G. Sansom), хоча існує також ін-
ший його англійський переклад – “The Mi-
scellany of а Japanese Priest”, який виконав 
на початку минулого століття британський 
перекладач Вільям Н. Портер [Porter 1914; 
Keene 2006; Sansom 2005; Конрад 1980].

Кенко Хосі, справжнє ім’я якого Урабе 
Канейосі (卜部兼良), народився в 1283 р. 
у синтоїстському храмі Йосіда (吉田神社), 
недалеко від Кіото, в сім’ї настоятеля хра-
му (важлива деталь для подальшого роз-
криття теми цієї статті) Канеакі (兼顕). За 
назвою храму, в якому народився Кенко, 
його часто називають Йосіда-но Канейо-
сі (吉田の兼良, Канейосі з Йосіда). Дату 

В.Л. Пирогов

ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОГО 
І МОВНОГО СИНКРЕТИЗМУ «ВАГО-КАНГО» 
У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ 

ЯПОНІЇ «ЦУРЕДЗУРЕГУСА»

його народження прийнято вважати умов-
ною, оскільки думки японських учених із 
цього приводу різняться: одні посилаються 
на записи у старих храмових реєстрах, що 
свідчать про смерть Кенко Хосі 14 травня 
1350 р., а інші, покладаючись на відкриті 
останнім часом нові матеріали, стверджу-
ють, що Кенко був ще живий у 1351-му і 
навіть 1352 році [Chance 1999].

1. Жанрово-стилістичні особливості
По-перше, слід зазначити, що живильним 

середовищем, яке зумовило напрям і особли-
ву тональність духовного та інтелектуального 
розвитку Кенко, був сам факт його народжен-
ня в сім’ї настоятеля синтоїстського храму. 

По-друге, величезний вплив на форму-
вання його творчої особистості справили 
обставини самої епохи, в якій він жив, епо-
хи, з одного боку, насиченої ароматом «ви-
тончених смаків» аристократичної еліти 
попереднього періоду Хейан, а з другого – 
наповненої похмурими передчуттями доби 
«Кінця Закону»*, яка в уявленні освічених 

* Одним зі складових елементів буддизму 
є вчення про «Три ери» (三時期, сандзікі), по 
яких потече життя «Закону», тобто вчення 
Сак’ямуні, після його входження в нірвану. 
Перша ера продовжуватиметься 500 років, і це 
буде час «Правильного Закону» (正法, кит. – 
чженфа, яп. – сьобо), тобто торжества дійсної 
віри. Після цього почнеться Друга ера, яка буде 
часом «Подібності Закону» (像防, кит. – сянфа, 
яп. – дзьобо), коли віра ще триматиметься, але 
вже зовні, формально, не оживлятеме собою 
всі помисли і вчинки людей. Вона триватиме 
1000 років. Потім, тобто через 1500 років піс-
ля кончини засновника «Закону», настає Третя 
ера – час «Кінця Закону» (末法, маппо), коли 
і «Подібність» його руйнується. За підрахун-
ками буддистів, перший рік цієї останньої ери 
припадає на 7-й рік Ейсьо, тобто на 1052 р.
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буддійською мудрістю жителів Ямато асо-
ціювалася з періодом зла і лиха, коли есха-
тологічні роздуми були помітною складо-
вою умонастроїв японського суспільства. 
Разом з тим то була епоха розпаду старих 
традицій і утворення нової суспільно-істо-
ричної формації в результаті запеклої бо-
ротьби між феодальними кланами Півночі 
і Півдня. Одночасно то був період станов-
лення японської нації, період боротьби за 
уми, коли в тиглі релігійно-філософських 
суперечностей синтоїзму, буддизму, кон-
фуціанства і даосизму формувався сплав 
нового світогляду, нового світобачення і 
світовідчування японців [Резаненко 2000].

Як відомо, твір Цуедзурегуса вважа-
ється класичним зразком жанру дзуйхіцу, 
щодо походження і літературної суті якого 
існують різні, деколи суперечливі, точки 
зору. Найранішою книгою коментарів до 
«Записок від нудьги», що вийшла в 1601 р., 
є робота Соха Хата (秦 宗巴, 1550–1607) 
під назвою «Цуредзурегуса дзюмьоїн сьо» 
(徒然草寿命院抄, «Уривки із Цуредзуре-
гуса»), в якій відзначена схожість цього 
твору з пам’ятками хейанської літерату-
ри – Макура-но сосі (枕草子, «Записки в 
узголів’ї») Сей Сьонагон (清少納言) та 
Гендзі моногатарі (源氏物語, «Повість 
про Гендзі») Мурасакі Сікібу (紫式部).

Відомо, що термін дзуйхіцу походить 
від китайського суй-бі (隨筆, «йти за пен-
злем») і є японським аналогом класичного 
жанру середньовічної китайської літерату-
ри біцзі (筆記). 

Разом з тим слід підкреслити, що, хоча 
поняття дзуйхіцу в суто етимологічному 
сенсі справді є еквівалентом аналогічно-
го терміна в китайській мові, все ж таки, 
якщо йдеться про «Записки», воно має ці-
лий ряд жанрово-стилістичних конотацій, 
обумовлених як ідеологічними, так і світо-
глядними установками автора.

Пошуки аналогій жанру дзуйхіцу в за-
хідній есеїстській літературі приводять 
окремих авторів до думки про те, що «За-
писки» є якоюсь подібністю «Спроб» Мон-
теня [Chance 1999]. Зрозуміло, такі алюзії, 
хоч і близькі дослідникам, вихованим на 
традиціях літературного європоцентриз-
му, насправді, як на нашу думку, не зовсім 
відповідають дійсності. Така ж оцінка, на 
наш погляд, до деякої міри справедлива 
щодо спроб уподібнити дзуйхіцу згадано-

му вище літературному жанру біцзі (подо-
рожні замітки), засновником якого, як вва-
жають, був сунський імператор Хун Май 
(1123–1202).

Літературно-філософський   аналіз 
тексту  Цуредзурегуса ,  проведений 
L.H. Chance, дав підстави вважати, що 
Цуредзурегуса взагалі не відноситься до 
жанру дзуйхіцу, а скоріше є програмним 
маніфестом ідеї мудзьо (無常, «непостій-
ність всього сущого»; «швидкоплинність 
життя»), що лежить в основі буддійського 
вчення.

Справді, спроби дати точне форму-
лювання жанру дзуйхіцу натрапляють на 
цілий ряд майже нерозв’язних проблем, 
оскільки Цуредзурегуса являє собою пев-
ний жанрово аморфний літературний твір, 
що нагадує і подорожні замітки Хун Мая, 
і складні за сюжетною композицією, хи-
тромудрі байки та притчі, що переходять 
одна в другу, «Панчатантри», і врівнова-
жені роздуми «Спроб» Монтеня. Проте 
неповторна своєрідність цього твору по-
лягає в тому, що, з одного боку, його дани 
пронизані конфуціанським дидактизмом, а 
з другого – наповнені духом даоської му-
дрості, буддійського прагнення саторі і 
водночас – відтінками саркастичного фар-
су кьоген.

У зв’язку з цим цікавою здається точка 
зору Т.П. Григор’євої, яка висунула при-
пущення про те, що в «антижанровій» 
композиції «Записок», можливо, виражена 
особливість художнього мислення Кенко 
Хосі, котрий сприймає світ як постійну 
мінливість, а кожну річ – як мікросвіт, що 
закономірно приводить до методу імпрові-
зації [Григор’єва 1979, 2005].

Так чи інакше, сплав вельми різних ідей 
і настроїв, що сформувалися у свідомості 
Кенко Хосі під впливом навколишніх об-
ставин, сам по собі був новим явищем у 
розумовій культурі японського суспільства, 
адже нічого подібного з такою повнотою і 
своєрідною закінченістю до цього не спо-
стерігалося. Тому головне, мабуть, полягає 
в новому дусі, яким пройняті його «Запис-
ки», у глибокому зв’язку навіяних різними 
обставинами роздумів Кенко зі світом при-
роди, її красою і змінними образами.

З огляду на це хотілося б звернути осо-
бливу увагу на те, що «Записки» стали сво-
єрідним зерцалом естетичних принципів і 
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норм, які увійшли до системи ментальної 
парадигми японців [Горегляд 2001; Park 
2005]. Найважливішими з них із погля-
ду ціннісної основи японської естетичної 
культури є, на нашу думку, такі взаємо-
пов’язані категорії, як моно-но аваре (物
の哀れ, «зворушлива чарівність речей»), 
вабі-сабі (侘・詫び/寂, «зворушлива ча-
рівність буденного») і юген (幽玄, «прихо-
вана краса»).

Походження поняття моно-но аваре, 
одного з найбільш ранніх у японській лі-
тературі означень прекрасного, пов’язане 
з особливостями синтоїстського світо-
сприймання, обумовленого прагненням 
до піднесеної відвертості. Аваре – це те, 
що викликає захоплення, схвильованість 
при розкритті внутрішньої (життєвої) суті 
речей. В ідейно-естетичному плані воно 
асоціюється з двома іншими поняттями – 
моно-но ке (物の気, «внутрішня енергія 
речі») і моно-но кокоро (物の心, «душа 
речі»). Вважається, що, настроюючись на 
тональність «душі речі» (моно-но кокоро), 
людина набуває гармонії з навколишнім 
світом [Пирогов 2000; Судзукі 2003; Su-
zuki 1988; 難波 1979].

Кенко Хосі додає поняттю моно-но 
аваре відтінку чарівної ефемерності (無
常の哀れ, мудзьо-но аваре): «Якби життя 
наше тривало без кінця, не зникаючи, по-
дібно до роси на рівнині Адасі, і не про-
носячись, як дим над горою Торібе, ні в 
чому не було б чарівності. На світі чудова 
саме непостійність. Подивишся на тих, що 
живуть, – немає нікого довговічнішого за 
людину. Є істоти на зразок метелика, що 
вмирає, не дочекавшись вечора, і на зразок 
цикади, що не відає ні весни, ні осені. До-
статньо довгий і рік, якщо прожити його 
спокійно. Якщо ти шкодуєш, що не наси-
тився життям, то і тисячу років проживши 
переживатимеш почуття, ніби це був сон 
однієї ночі. Що станеш робити у світі не-
скінченного життя, дочекавшись, коли зо-
внішність твоя стане потворною! Кажуть: 
«Якщо життя довге, багато наберешся со-
рому», – тому краще всього померти, не 
доживши до сорока років. Коли пересту-
паєш цей вік, перестаєш соромитися свого 
вигляду; прагнучи змішатися з натовпом, 
на заході життя піклуєшся про нащадків, 
хочеш дожити доти, коли побачиш їхнє 
блискуче майбутнє; лише мирськими при-

страстями опанована твоя душа, а сам ти 
перестаєш відчувати чарівність речей – це 
жахливо» [дан 7].

Поняття вабі-сабі складається із двох 
елементів, перший з яких «вабі» означає 
культ простої краси (з ознакою руйнівної 
дії часу), семантично близький до слова 
«патіна». Сабі – краса самоти, занедбанос-
ті. Етимологічно пов’язане зі словом сабі-
сій – відокремлений, смутний, покинутий, 
самотній.

Естетика вабі-сабі полягає в усвідом-
ленні необхідності гармонійного поєд-
нання якнайтонших рухів людської душі 
зі світом природи. Це поняття зазвичай 
асоціюється з матеріалізованим відчуттям 
швидкоплинності часу, простотою, неза-
вершеністю, недосконалістю, що додає ре-
чам особливої чарівності. Оскільки приро-
да займає в японській естетиці центральне 
місце, саме невигадливість і незаверше-
ність стали основоположними критеріями 
прекрасного: «Коли хтось сказав, що об-
кладинка з тонкого шовку незручна тим, 
що швидко псується, Тон’я зауважив у від-
повідь: «Тонкий шовк особливо привабли-
вий після того, як краї його обшарпаються, 
а сувій, прикрашений перламутром, – коли 
черепашки обсиплються». З тих пір я став 
вважати його людиною дуже тонкого сма-
ку. У відповідь на слова про те, що начеб-
то неприємно дивитися на багатотомний 
твір, якщо він не підібраний в однакових 
палітурках, Кою-содзу сказав: «Прагнення 
обов’язково підбирати предмети докупи – 
це заняття неуків. Набагато краще, якщо 
вони рорізнені». Ця думка здається мені 
прекрасною. Взагалі, що не скажи, збира-
ти частини в єдине ціле недобре. Цікаво, 
що коли що-небудь незавершене так і за-
лишене – це викликає відчуття, ніби життя 
тече довго і спокійно. Одна людина ска-
зала якось: «Навіть при будівництві імпе-
раторського палацу одне місце навмисно 
залишали недобудованим. У внутрішніх і 
зовнішніх творах, написаних стародавні-
ми мудрецями, теж дуже багато відсутніх 
розділів» [дан 82].

Поняття юген – «дух прихованої кра-
си» – на відміну від аваре, має китай-
ське походження і складається з двох 
ієрогліфів幽 – «ю» (туманний, важко-
помітний) та 玄 – «ген» (темний, таєм-
ничий). Так само як аваре, це поняття 
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 індивідуальне, і смисл його полягає в не-
повторній, особливій, прихованій чарів-
ності. Юген – це краса недомовленості, що 
лежить у глибині речей і явищ, прихована 
видимою поверхнею: «Людина, яка ствер-
джує, що з приходом ночі всі предмети 
втрачають свій блиск, викликає глибокий 
жаль. Блиск, прикраси і пишність всіх ре-
чей бувають чарівними тільки вночі. Вдень 
треба виглядати просто і скромно, а вночі 
краще одягатися пишно і яскраво. Фігура 
людини, якщо вона і так гарна, у нічному 
освітленні стає набагато кращою, а най-
звичайніший голос, якщо його чути в су-
тінку, викликає інтерес, він прекрасний. І 
аромати, і звуки природи по-справжньому 
прекрасні лише вночі. Справді незрівнян-
но чарівним є убрання людини, яка відві-
дує вас за північ, навіть якщо ніч найзви-
чайніша. Молодь, тобто люди, які на все 
звертають увагу і придивляються одне до 
одного, не зважає на час доби, і тому на-
віть вночі, коли вже, здавалося б, людина 
повинна бути зовсім невимушеною, вона 
прагне ретельно стежити за зовнішністю, 
не менше, ніж удень. Красивий чоловік з 
настанням сутінків починає робити зачіс-
ку, а жінка з приходом глибокої ночі встає 
з ліжка, бере в руки дзеркало, приводить 
до ладу обличчя і виходить з дому. Це при-
ємно» [дан 191].

2. Лексичні особливості
Під час написання Цуредзурегуса японці 

вже мали доступний і зручний, на відміну 
від раніше запозиченого у китайців склад-
ного ієрогліфічного письма, спосіб запису 
значущих і особливо функціональних еле-
ментів рідної мови – складові азбуки ка-
такана і хірагана; змінилася як зовнішня 
форма текстів, так і в певному сенсі їхній 
виразний аспект. Завдяки появі змішаного 
письма кандзіканамадзірібун, заснованого 
на використанні в урівноваженій пропорції 
китайських ієрогліфів та двох складових 
абеток, японські літературні тексти стали 
більш витонченими і легкими подібно до 
шовкових мережив, що у певному сенсі 
було результатом психологічного розкріпа-
чення їхніх авторів, оскільки залишало їм 
більше місця для творчої свободи думки, 
що живилася витоками національної мови, 
виховувала особливі естетичні смаки і тра-
диції.

На думку Н.Й. Конрада, мова японсько-
го Середньовіччя була «чисто японською»; 
присутність китайських слів у ній була 
незначною і обмежувалася визначеним 
колом, яке включало, по-перше, буддій-
ські терміни, зокрема сани духівництва; 
по-друге, назви посад і чинів. Те, що така 
лексика була китайською, абсолютно при-
родно, оскільки і буддизм, і модель урядо-
вого апарату сприймалися японцями в ки-
тайській мовній оболонці. Проте з часом 
у повсякденну мову стали проникати в тій 
же оболонці і поняття буддійського вчення, 
і правові, соціальні, економічні, політичні 
терміни, які використовувалися в текстах 
законів і кодексів, складених у Японії за 
китайським зразком. Таким чином, у зви-
чайну мову входив і постійно збільшував-
ся шар китайської лексики (漢語, «кан-
го»), яка відображала зміст свідомості, що 
ускладнився, і тематику соціальної мовної 
комунікації, що розширювалася. Цуредзу-
регуса певною мірою відображає ту япон-
ську мову, яка стала згодом національною 
японською мовою; у якій не просто при-
сутні, а органічно сплавлені дві системи 
лексики: своя – японська – і чужа – китай-
ська [Конрад 1980; Пирогов 2007; Сыро-
мятников 1972; 1983].

Результати проведеного нами лексич-
ного аналізу тексту Цуредзурегуса дозво-
лили виділити основні предметно-тема-
тичні групи твору і на цій основі здійснити 
термінологічну класифікацію відібраної 
лексики. Крім того, нами проаналізовані 
лексико-семантичні особливості афорис-
тичних висловів, що містяться в тексті 
твору.

2.1. Предметно-тематичні групи
До основних предметно-тематичних 

груп Цуредзурегуса можна віднести такі: 
«життя – смерть», «призначення людини», 
«сенс людського життя», «кохання», «прин-
ципи етики», «принципи естетики», «реалі-
зація здібностей людини», «найважливіші 
уміння людини», «Учення (Шлях:道)». 

2.2. Термінологічна класифікація ві-
дібраної лексики

Далі наводиться термінологічна класи-
фікація, здійснена на основі лексико-се-
мантичного аналізу тексту Цуредзурегуса.
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Терміни, що відносяться до учення буд-
дизму і його обрядових елементів:

後世, «госе» (прийдешній світ: буддій-
ский рай) [дан 83]; 首楞厳院, «сюрегон» 
(санскр. Sūrangama) (десятиглава сутра, що 
входить до Тріпітаки; одна з основних сутр 
секти дзен) [дан 179]; 念仏, «нембуцу» [дан 
222]; 八災, «хассай» (вісім нещасть – вісім 
станів, що заважають стану відчуженості: 
горе, страждання, радість, насолода, ба-
жання, цікавість, вдих і видих); 六塵, «ро-
кудзін» (шість скверн: колір (похітливість), 
голос (любовні пісні), аромат (запах плоті), 
смак (обжерливість), торкання (доторкання 
до голого тіла) і закон (марнослів’я), що за-
бруднюють людське серце) [дан 9] тощо.

Терміни, що відносяться до статусу 
буддійського чернецтва: 

梵論梵論, «бороборо» (жебрущий чер-
нець) [дан 115]; 琵琶法師, «біва хосі» (слі-
пі співаки-ченці, що мандрують, виспіву-
ючи під акомпанемент біва уривки з Хейке 
моногатарі) [дан 226].

Конфуціанські терміни: 
恩愛, «он’ай(оннай)» (природне відчут-

тя батьківської, синівської, подружньої або 
братської любові); 六科, «рокка» (шість 
мистецтв: правила ввічливості, музика, 
стрільба з лука, їзда верхи, каліграфія та 
арифметика) [дан 122] тощо.

Назви синтоїстських храмів: 
Ісе (伊勢), Камо (賀茂), Касуга (春日), 

Хейя (平野), Сумійосі (住吉), Міва (三輪), 
Кібуне (貴船), Йосіда (吉田), Охарано (大
原野), Мацу-но-о (松尾), Уме-но мія (梅宮) 
[дан 24], Івасімідзу (石清水), Гокурадзі (極
樂寺, так званий синтоїстсько-буддійський 
храм) [дан 52] тощо.

Назви буддійських храмів:
Ходзьо (法成寺) [дан 25], Хокке (法花

堂) [дан 25], Кійомідзу (清水[寺]) [дан 47], 
Агуї (安居院) [дан 50], Ніннадзі (仁和寺) 
[дан 52], Кора (高良) тощо.

Терміни, що відносяться до сфери від-
правлення релігійних обрядів: 

中陰, «тюей» (проміжна тьма / будд. «сім 
седмиць» / сорок дев’ять днів після смерті 
людини, коли вона перебуває між колишнім 
життям і новим переродженням).

Терміни, що відносяться до ритуальних 
церемоній:

佐義長・三毬杖, «сагіте» (факел, зро-
блений з трьох палиць молодого бамбука з 
прив’язаними до нього віялом, «сприятли-

вими письменами» та іншими предмета-
ми) [дан 180]; 追儺, «цуйна» (також 鬼遣
らい,鬼儺) (ритуальна пантоміма, яку ро-
зігрували при імператорському дворі в ніч 
на Новий рік) [дан 19]; 四方拜, «сіхохай» 
(«шанування чотирьох сторін» – церемо-
нія, що здійснюється імператором під час 
тигра (5 год. 30 хв.) першого дня Нового 
року) [дан 19] тощо.

Назви релігійних свят:
灌仏会, «канбуцуйо» (святкування ро-

ковин народження Будди) [дан 19].
Імена відомих японських і китайських 

поетів, прозаїків та філософів:
Сей Сьонагон (清少納言) [дан 1], Кі-но 

Цураюкі (紀貫之) [дан 14], Лао-Цзи (老子) 
[дан 13] тощо.

Назви відомих літературних і філософ-
ських творів Японії та Китаю:

«Записки в узголів’ї» (枕草子, Макура-но 
сосі) [дан 1]; «Розповіді старця Йоцугі» (世
継物語, Йоцугімоногатарі) [дан 6]; «Збірка 
творів пана Бо» (白氏文集, Хакусімондзю) 
[дан 13]; «Канонічна книга мудреця з Нань-
хуа» (南華の篇, інша назва Чжуан цзи) [дан 
13]; «Збірка стародавніх і нових пісень» (古
今集, Кокінсю) [дан 14]; «Повість про Ген-
дзі» (源氏物語, Гендзі моногатарі) [дан 14]; 
«Нова збірка стародавніх і нових японських 
пісень» (新古今和歌集, Сінкокінвакасю) 
[дан 14]; «Збірка міріад листків» (万葉集, 
Ман’йосю) [дан 210] тощо.

Цитати з відомих літературних і філо-
софських творів Японії та Китаю:

«Тут уріж, там збав: думаю, що нащад-
ків не буде» (こゝをきれ、かしこを斷
て。子孫あらせじと思ふなり) [дан 6] – 
цитата з двотомного життєпису «Сьотоку 
Тайсі» (聖徳太子殿), складеного в 917 р. 
поетом і прозаїком Фудзівара Канесуке;

«Якщо життя довге, багато наберешся 
сорому» (つくづくと一年を暮らす程だ
にも、こよなうのどけしや) [дан 7] – ци-
тата з трактату Чжуан цзи видатного ки-
тайського поета і мислителя IV ст. до Р.Х. 
Чжуан Чжоу; 

«Час минає, сліди діянь зникають, 
йдуть, змінюючись, радість, смуток» (時
うつり事去り、樂しび悲しび行きかひ
て、花やかなりし邊も、人すまぬ野ら
となり、變らぬ住家は人あらたまりぬ) 
[дан 25] – фраза, цілком запозичена з пе-
редмови до Кокінвакасю;

亢龍有顔悔, «Розкаяння дракона, що 
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піднісся» – фраза з коментарю до гексагра-
ми №1 «Іцзіну» [дан 83] тощо.

Імена відомих історичних осіб:
聖徳太子 (Сьотоку Тайсі) [дан 6];     

唐橋の中將 (Карахасі-тюдзьо) [дан 42];   
藤原公世 (Фудзівара Кін’йо) [дан 45] тощо.

Топоніми:
伊勢 (Ісе) [дан 50]; 京東 (Кіото) [дан 

50]; 奈良 (Нара) [дан 139] тощо.
Гідроніми:
飛鳥川 (Асукагава) [дан 25]; 追河 (Оїгава) 

[дан 51]; 有栖川 (Арісугава) [дан 114] тощо.
Назви посад у державному апараті:
舎人, «тонері» (придворні чиновники, 

що складали палацову гвардію і свиту ім-
ператора) [дан 1]; 中書, «тюсьо» (китай-
ський варіант назви посади голови нака-
цукаса (中務), одного з восьми відомств, 
створених у результаті реформи Тайка (大
化) [дан 6]; 太政大臣, «дадзедайдзін» (пер-
ший міністр – голова державної ради) [дан 
6]; 左大臣, «садайдзін» (лівий міністр – 
другий за значенням чиновник у державі); 
右大臣, «удайдзін» (правий міністр – мі-
ністр двору) тощо.

Назви посад надвірних слуг: 
主殿司, «тономодзукаса» (слуга, що ви-

конує різні господарські роботи в імпера-
торському палаці) [дан 100].

Терміни, що відносяться до сфери при-
кладних мистецтв:

神楽, «кагура» (ритуальний танець у 
масках, який виконується під час щоріч-
них святкувань перед синтоїстськими хра-
мами у супроводі оркестру національних 
інструментів) [дан 16];

Назви музичних інструментів:
篳篥き, «хітірікі» (бамбукова сопілка 

китайського походження, що використо-
вувалася у синтоїстських храмах під час 
ритуальних обрядів) [дан 16]; 琵琶, «біва» 
(різновид лютні, завезений з Китаю в епо-
ху Нара) [дан 16] тощо.

Літературні терміни: 
長唄・長歌, «нагаута» (одна з тради-

ційних форм японської поезії) [дан 210]; 
樂府, кит. «юефу» (назва ктайського на-
родного поетичного жанру) [дан 226]; 作
文, «сакумон» (віршування, уміння скла-
дати вірші китайською мовою) [дан 1]; 連
歌, «ренга» (японський вірш із 31 складу) 
[дан 80] тощо.

Старовинні назви місяців за місячним 
календарем:

如月, «кісарагі» (2-й місяць за місяч-
ним календарем) [дан 238]); 卯月, «удзу-
кі» (4-й місяць за місячним календарем) 
[дан 104, 139]; 長月, «нагацукі» (9-й мі-
сяць за місячним календарем) [дан 32]; 皐
月, «сацукі» (5-й місяць за місячним ка-
лендарем) [дан 238]; 神無月, «каннадзу-
кі» (10-й місяць за місячним календарем) 
[дан 11] тощо.

Етноніми:
戎・夷, «ебісу» (специфічна назва ай-

нів) [дан 80].
Назви національного одягу, взуття 

тощо:
小袖, «косоде» (шовковий халат з ко-

роткими рукавами, що носили придворні 
під верхнім одягом); 直垂, «хітатаре» (по-
всякденний халат, позбавлений спеціаль-
них прикрас); 烏帽子, «ебосі» (старовин-
ний головний убір); 指貫, «сасінукі» (різ-
новид «хакама» – старовинних японських 
шароварів) [дан 44] тощо.

Назви страв національної кухні:
味噌, «місо» (густа приправа із соєвих 

бобів, що перебродили).
Назви ігор: 
双六, «сугороку» (гра, що віддалено 

нагадує шашки) [дан 110]; 貝覆い=貝合
わせ, «кайой» (старовинна японська гра, 
в якій як фішки використовувалися чере-
пашки) [дан 171]; 蹴鞠, «кемарі» (старо-
винна японська гра, що нагадує футбол) 
[дан 177] тощо.

Назви предметів меблів, домашнього 
начиння, елементів внутрішнього обла-
штування житла тощо:

黒み棚, «куромідана» (полиця для хар-
чів, що призначалася також для зберігання 
посуду [дан 118]; 障子, «сьодзі» (розсувні 
двері, вікна у традиційному японському 
будинку) [дан 184]; 柳筥, «янайбако» (вер-
бовий ящик – підставка у формі столика, 
на яку за старих часів складали рукописи, 
головні убори, письмове приладдя тощо) 
[дан 237]; 破子・破籠, «варіго» (набір 
вкладених одна в іншу лакованих коробо-
чок, призначених для зберігання їжі) [дан 
54] тощо.

Назви мір довжини, відстані:
尺, «сяку» (30,3 см); 分, «бу» (3,03 см) 

тощо. 
Терміни, пов’язані з фауною: 
呼子鳥・喚鳥, «йобуко-дорі» (різновид 

зозулі) [дан 210].
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2.3. Особливості афористичної лекси-
ки та фразеології

Текст Цуредзурегуса містить велику 
кількість афористичних висловів, які, бу-
дучи формально «японськими», часто ма-
ють китайське етимологічне коріння. Це 
дає підставу говорити про те, що під час 
написання «Записок» у японській мові вже 
відбувся так званий синкретизм «канго-
ваго», коли не тільки окремі слова і термі-
ни, а й цілі вирази та стійкі словосполу-
чення, у тому числі фразеологізми, отри-
мали статус національних «двійників», які 
за змістом відповідають своїм китайським 
прототипам, проте за формою є відмінни-
ми від них завдяки застосуванню складової 
азбуки, що дозволила повною мірою відо-
бразити багату систему флексій японської 
розмовної мови тієї доби.

Великий інтерес, на наш погляд, ста-
новить зв’язок багатьох афоризмів із при-
слів’ями і приказками, що увійшли до 
складу фразеології сучасної японської 
мови. Цей зв’язок є очевидним свідченням 
впливу китайської філософської та куль-
турної традиції в цілому на становлення 
національної японської мови як системи 
[Пирогов 2001; 築島裕 1997]. Нижче на-
ведені відібрані нами найбільш характерні 
та яскраві приклади:

1. よろづにいみじくとも、色好まざ
らむ男は、いとさうざうしく、玉の巵の
底なき心地ぞすべき («Чоловік, який не 
тямить у коханні, хай би він був наймудрі-
шим, насправді є неповноцінним і викли-
кає таке ж почуття, як дорогоцінний кубок 
без дна» [дан 3]).

На основі цього афоризму народило-
ся стійке словосполучення (ідіома) 玉の
巵の底無きが如し。Tama-no sakazuki 
soko naki ga gotoshi («Як яшмовий кубок 
без дна» ) [日英辞 2000; 成語林 2000]. 
От як, зокрема, пояснюється його смисл 
у тлумачному фразеологічному словнику                               
「成語林」: «Кубок, що не має дна, навіть 
якщо він виготовлений з прекрасної яшми, 
непотрібний. Що-небудь прекрасне зовні, 
але те, що має серйозну внутрішню ваду. 
Вислів приписується китайському філосо-
фові Хань Фейцзі (韓非子, 288–233)».

2. されば女の髪筋を縒れる綱には、
大象もよくつながれ、女のはける足駄に
て造れる笛には、秋の鹿必ず寄るとぞい
ひ傳へ侍る。(«Мотузкою, звитою із жі-

ночого волосся, можна міцно зв’язати ве-
ликого слона, а свистком, вирізаним з під-
меток взуття, яке носить жінка, напевно 
принадиш осіннього оленя» [дан 9]).

Цей афоризм має паремійний аналог女
の髪の毛には大象もつながる。Onna no 
kami-no-ke ni wa taizo mo tsunagaru («Жі-
ночою косою можна зв’язати слона»), за-
фіксований у ряді тлумачних і двомовних 
японських словників прислів’їв та прика-
зок [日英辞 2000; 成語林 2000]. 

Джерело: «大威徳陀羅尼経, Дхара-
ні-сутра Дайітоку (кит. Давей)» – сутра 
езотеричного буддизму. На японську мову 
перекладена в 733  р.

Відповідники в українській, російській 
та англійській мовах:

Укр.: Світом рядять золото і жінки 
[УПТП 1996].

Рос.: Женская лесть без зубов, а с кость-
ми сгложет [ПРН 1997].

Англ.: One hair of а woman draws more 
than ten oxen [ODEP 1970].

3. つくづくと一年を暮らす程だに
も、こよなうのどけしや。 («Якщо жит-
тя довге, багато наберешся сорому») [дан 
7] – цитата з трактату «Чжуан цзи, 庄子» 
видатного китайського поета і мислителя 
IV ст. до Р.Х. Чжуан Чжоу (庄周).

Цей афоризм став основою для створен-
ня аналогічного за змістом прислів’я: 命長
ければ恥多し。 Inochi nagakereba haji oshi 
(«Якщо життя довге – багато сорому) [日
英辞 2000; 成語林 2000].

Відповідник в англійській мові: Long 
life has long misery. / He that lives long suf-
fers much.

4. 命は人を待つものかは。無常の來
ることは、水火の攻むるよりも速かに... 
(«А хіба життя чекає людину? Смерть при-
йде швидше, ніж хлине потік води або спа-
лахне полум’я пожежі...» [Дан 59]).

Цей афоризм співзвучний за смислом 
прислів’ю老少不定は世の習い。Rosho 
fujo wa yo no narai («Ані старий, ані моло-
дий не знає, коли смерть прийде») [日英辞 
2000; 成語林 2000].

Відповідники в українській, російській 
та англійській мовах:

Укр.: Смерть та родини не ждуть до-
брої години [УПТП 1996].

Рос.: Смерть за воротами не ждет [ПРН 
1997].

Англ.: Death keeps no calendar [ODEP 1970].
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5. 人の才能は、文明らかにして、聖
の教へを知れるを第一とす。次には手か
く事、旨とする事はなくとも、これを
習ふべし («Таланти людини перш за все 
треба застосовувати для того, щоб, роз-
бираючись у писаннях, пізнавати вчення 
мудреців. Далі йде каліграфія: навіть якщо 
не віддаватися їй цілком, навчатися її необ-
хідно, тому що вона стане твоєю опорою в 
науках» [дан 122]).

Цей афоризм свідчить про те, яке важ-
ливе місце займала каліграфія в ієрархії со-
ціальних цінностей середньовічної Японії. 
Безперечне його співзвуччя прислів’ю六
十の手習。Rokuju no te-narai («Навчати-
ся каліграфії в шістдесят років») [日英辞 
2000; 成語林 2000].

Відповідники в українській, російській 
та англійській мовах:

Укр.: Грамоті вчитися – завжди приго-
диться [УПТП 1996].

Рус.: Учиться никогда не поздно [ПРН 
1997].

Англ.: One is never too old to learn 
[ODEP 1970].

6. この外の事ども、多能は君子のは
づるところなり («Що стосується решти 
всіх занять, то дуже багатьох талантів бла-
городна людина соромиться» [дан 122]).

Цей афоризм за формою і змістом збіга-
ється з відомим прислів’ям多芸は無芸。
Tagei wa mugei («Багато умінь – відсутність 
уміння») [日英辞 2000; 成語林 2000]. При-
писується Сюн-цзи (荀子, прибл. 313–215 
до Р.Х.) – китайському мислителю конфу-
ціанської традиції.

Відповідники в українській, російській 
та англійській мовах:

Укр.: За все береться, та не все вдається 
[УПТП 1996].

Рос.: За все браться – ничего не уметь 
[ПРН 1997].

Англ.: A Jack of all trades is master of 
none [ODEP 1970].

7. 呂律のものにかなはざるは、人の
咎なり、器の失にあらず («Якщо мелодія 
не виходить, винен музикант. Недоліки ін-
струмента тут ні при чому» [дан 219]).

Цей афоризм за формою і змістом відпо-
відає прислів’ю下手の道具しらべ。Heta 
no dogu shirabe («Невдаха перевіряє свій ін-
струмент») [日英辞 2000; 成語林 2000].

Відповідники в українській, російській 
та англійській мовах:

Укр.: Поганому танцюристу і штани за-
важають [УПТП 1996].

Рос.: Плохой плясун всегда музыканта 
хает [ПРН 1997].

Англ.: A bad workman always blames his 
tool [ODEP 1970].

Висновки
1. Незважаючи на складність жанро-

вої композиції Цуредзурегуса, неповторна 
своєрідність цього твору полягає в тому, 
що, з одного боку, він має риси синтоїст-
ської світоглядності, конфуціанського ди-
дактизму, а з другого – наповнений духом 
даоської мудрості, буддійського прагнення 
саторі і водночас забарвлений саркастич-
ними відтінками кьоген.

2. Цуредзурегуса являє собою своєрідне 
зерцало естетичних принципів і норм, що 
увійшли до системи ментальної парадигми 
японців. Найбільш важливі з них, з погля-
ду ціннісної основи японської культури, є 
такі взаємопов’язані естетичні категорії, 
як моно-но аваре (物の哀れ, «зворушлива 
чарівність речей»), вабі-сабі (侘・詫び/寂, 
«зворушлива чарівність буденного») і юген 
(幽玄, «прихована краса»).

3. На основі лексичного аналізу текту 
Цуредзурегуса нами визначені основні те-
матичні групи твору, до яких ми відноси-
мо такі: «життя – смерть», «призначення 
людини», «сенс людського життя», «ко-
хання», «принципи етики», «принципи ес-
тетики», «реалізація здібностей людини», 
«найважливіші уміння людини», «учення 
буддизму».

4. Поділ лексики на тематичні групи до-
зволив здійснити її термінологічну класи-
фікацію, що охоплює такі рубрики: термі-
ни буддійського вчення та його обрядових 
елементів; терміни, що відносяться до ста-
тусу буддійського чернецтва; терміни кон-
фуціанського вчення; назви синтоїстських 
та буддійських храмів; терміни, що від-
носяться до сфери здійснення релігійних 
обрядів; терміни, що відносяться до риту-
альних церемоній; назви релігійних свят; 
імена відомих японських і китайських по-
етів, прозаїків та філософів; назви відомих 
літературних і філософських творів Японії 
та Китаю; цитати з відомих літературних 
і філософських творів Японії та Китаю; 
імена відомих історичних осіб; топоніми 
та гідроніми; назви посад державного апа-
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рату; назви посад надвірних слуг; терміни, 
що відносяться до сфери прикладних мис-
тецтв; назви музичних інструментів; літе-
ратурні терміни; старовинні назви місяців 
за місячним календарем; етноніми; назви 
національного одягу та взуття; назви на-
ціональних страв; назви ігор; назви пред-
метів меблів, домашнього начиння, еле-
ментів внутрішнього облаштування житла 
тощо; назви мір довжини, відстані тощо; 
терміни, пов’язані з фауною.

5. Аналіз афористичних висловів тек-
сту Цуредзурегуса показав, що більшість 
із них мають китайське походження; це, на 
нашу думку, свідчить про факт завершення 
процесу т.зв. синкретизму «канго-ваго» на 
момент написання «Записок», коли не тіль-

ки окремі слова і терміни, а й цілі вирази і 
стійкі словосполучення, у тому числі фра-
зеологізми, отримали статус національних 
«двійників», які за змістом відповідали сво-
їм китайським прототипам, але за формою 
відрізнялися від них завдяки застосуванню 
складової абетки, що дозволила повною 
мірою відобразити багату систему флексій 
японської розмовної мови тієї доби.

6. Значної уваги заслуговує зв’язок 
багатьох афоризмів Цуредзурегуса з при-
слів’ями і приказками, що увійшли до 
складу фразеології сучасної японської 
мови. Цей зв’язок є очевидним свідченням 
впливу китайської філософської та куль-
турної традиції в цілому на становлення 
національної японської мови як системи.
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МЕТА цього дослідження – приверну-
ти увагу до караманлійської тюрк-

ської літератури, що була в широкому 
вжитку серед гагаузів з доби Середньо-
віччя до початку ХХ століття, та з’ясува-
ти особливості тюркської мови писемних 
пам’яток як джерела до вивчення історії 
тюркських мов. 

Вивчення мови караманлійських пи-
семних пам’яток важливе, зокрема, для 
України тим, що вона являє собою від-
дзеркалення мовних процесів, які мали 
місце на широкій території від Балкан-
ського півострова та Анатолії, Північного 
Причорномор’я, Бесарабії та українського 
півдня. Зацікавлення історією тюркських 
мов в Україні, що походить від розуміння 
того, що історія та культура України віді-
рвано від тюркської історії неможлива, 
призвело до того, що в нашій країні дедалі 
більше уваги почали приділяти науковому 
вивченню тюркської духовної та писемної 
спадщини на теренах України, в тому чис-
лі мов та літератур кримських татар, кара-
їмів, кримчаків, урумів та гагаузів. У свою 
чергу, дослідження історії тюркських мов 
зумовило наш інтерес до тюркської кара-
манлійської писемної традиції, що веде 
своє коріння з півдня України до Балкан-
ського півострова (насамперед Македонії і 
Західної Фракії) та Анатолійської Кападо-
кії. Це порушує таку надзвичайно важливу 
наукову проблему, як наявність писемнос-
ті та писемної культури у таких немусуль-
манських тюркських народів, як, скажімо, 
гагаузи, відлік писемної літературної тра-
диції яких ведеться лише від 1950-х років. 

Проблема караманлідіки2 в Україні та 
за кордоном дедалі більше цікавить тюр-
кологів, оскільки нові знахідки караман-
лійських текстів проливають світло також 
на етнічні процеси, процеси міжмовної 
інтерференції на багатоетнічному матері-
алі регіональної історії Причорномор’я та 
Середземномор’я, сприяють відроджен-
ню тюркської духовної культури. Проте 
дослідникові слід пам’ятати, що мовою 
писемних караманлйських пам’яток не за-
вжди є літературно-писемний варіант ту-

І.М. Дрига

КАРАМАНЛІЙСЬКІ ПАМ’ЯТКИ ГАГАУЗІВ1

рецької мови (як у караманлійських текстах 
стамбульської редакції). В цих текстах зна-
йшли віддзеркалення й риси як турецько-
го діалекту провінції Караман, так і інших 
турецьких анатолійських та румелійських 
діалектів або ж, ймовірно, місцевих тюрк-
ських мов (дивись наші дослідження мови 
листів Трифілія [Дрига, Мова листів... ва-
ріант 3–4 2008; Дрига, Мова листів... у по-
рівняльно-історичному... 2008]). 

Християнське гагаузьке населення, що 
мешкало на Балканах, а тоді переселилося 
в Буджак і в умовах іншомовного оточення 
зберегло, законсервувало свою мову, зумі-
ло розвинути та підняти на якісно новий 
щабель свою автентичну культуру та літе-
ратурну традицію, коріння якої живилося в 
тому числі й унікальними у світі караман-
лійськими писемними творами. В кожному 
гагаузькому селі, безперечно, по церквах 
зберігались писані грецькими літерами 
тюркомовні переклади Євангелія та усього 
Святого Письма, необхідні у повсякденно-
му церковному вжитку літургійні книги та 
світські писання. Більше того, таку літера-
туру мали у своїх домівках якщо не усі за-
можні православні тюркомовні родини, то 
щонайменше їхні священики, проте “ви-
ховані на засадах російської православної 
церкви дослідники сором’язливо вдавали, 
що не бачать цієї істини, вважаючи за кра-
ще підтримувати сумнівну тезу про століт-
тя турецького рабства та заборону на ви-
користання грецької мови в галузі освіти” 
[Чернухин]. 

Як відомо, на сьогодні тюркомовними 
православними християнами Греції, Мол-
дови та України є чотири групи: а) власне 
караманлійці та / або турки – християни 
походженням з Анатолії, б) греки – емі-
гранти зі Стамбула до Афін, що досі вико-
ристовують турецьку мову як другу мову 
спілкування, в) вихідці з Криму – уруми 
Надазов’я; г) гагаузи (що нині мешкають 
у молдовському та українському Буджаку 
та грецькій Орестіаді, районі Дедеагач та 
Кумчіфтлік). 
Офіційна точка зору на караманлійську 

спадщину гагаузів. Академічне  видання 
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“Антології тюркських літератур”, зокрема 
розділ “Гагаузька література”, говорить: 
“Зв’язок гагаузів із писемною культурою... 
відбувся шляхом читання релігійних тек-
стів. Православні гагаузи спершу вивчали 
релігійні першоджерела з написаних грець-
кою, болгарською, румунською та руською 
мовами творів. Знайомство гагаузів із тюр-
комовними релігійними пам’ятками відбу-
лось через релігійні тексти, які грецькими 
літерами писали або перекладали з інших 
мов анатолійські тюрки-християни, яких 
називали караманлійцями. За допомогою 
цих творів караманлійці донесли до гага-
узів як релігійні знання турецькою мовою, 
так і тюркську усно-поетичну творчість, 
записану на папері. Використання гагау-
зами караманлійських творів відбувалося 
недовго, проте їхній вплив триває й по 
сьогодні, і багато творів, що ще у ті дні 
стали невід’ємним чинником народної га-
гаузької культури, є джерелом наснаги та 
матеріалом для сучасної літератури... Га-
гаузи узяли з собою в Буджак багато тра-
дицій цієї анатолійської культури...” [Türk 
Edebiyatları Antolojisi]. Як видно з цитати, 
гагаузи недовго користались караманліді-
кою, а перервавши зв’язки з носіями цієї 
писемної культури – анатолійськими кара-
манлійцями, – узялись за розбудову влас-
ної національної ідентичності. На нашу 
думку, зіткнення гагаузів із караманлій-
ською писемною спадщиною не було та-
ким короткотривалим, адже на момент від-
мови від неї та появи власних гагаузьких 
перекладів караманлійська література уже 
повністю задовольняла релігійні потреби 
православного тюркського населення у 
кожному селі. Коли порівняти мову пере-
кладу Псалтиря Михаїла Чакира, сучасної 
гагаузької євангелічної літератури, а також 
караманлійських творів – стамбульської 
збірки 1862 р. “İerusalimin Ziyaretnamesi ve 
Valitetullah Maryamın Lafları”, урумських 
караманлійських текстів та творів “Hazreti 
Avraamın Körpanı”, “Aleksios Allahın ada-
mı”, – що нині зберігаються серед гагаузів 
Молдови, то можна переконатися в наяв-
ності спільних рис, пояснюваних спіль-
ною писемною традицією. 

Стан караманлійських пам’яток, зна-
йдених в Добруджі та Буджаку, безперечно, 
залишається незадовільним. Вони досі роз-
порошені по сімейних колекціях, зберіга-

ються в поганих умовах, зазнають впливу 
вологи та природної руйнації часом. Деякі 
з них недбало зшиті грубою голкою та нит-
кою поверх старовинного тексту. 

Історія караманлідіки
Культурна історія караманлійської пи-

семної традиції у принципі в загальних 
рисах відома: цієї теми торкались чис-
ленні дослідження Семаві Еїдже [Semavi 
Eyice 1924], Евангелії Балти [Evangelia 
Balta 1987], Харуна Ґюнґьора [Dryga Iryna. 
Türkçenin… 2007], Османа Фікрі Серткая 
[Sertkaya Osman 2004], Йонджі Анзерліо-
глу, Ґюрселя Кората [Korat Gürsel, Büyük… 
2001], Олександра Гаркавця [Гаркавець], 
Євгена Чернухіна [Чернухин], а також наші 
дослідження [Дрига, Карбована…; Дрига, 
Мова…(3–4 варіант); Дрига, Стан…; Дри-
га, Мова…2007].

Як зазначає Є. Чернухін, “ймовірно, 
лише на початок XVIII ст. грецьке духів-
ництво усвідомило потребу в офіційно ви-
знаній літературі для своєї тюркомовної 
пастви й, змирившись із невдачами мовної 
політики, дозволило друковане видання 
першого за значущістю для християн тво-
ру – Псалтиря. Зайве говорити, що руко-
писні списки перекладів... побутували се-
ред тюркомовних християн не пізніше як 
із XVI ст...” [Чернухин]. 

Салоніцький дослідник др. Анастасіос 
Іорданоглу стверджує, що історичне корін-
ня писемної караманлійської традиції ле-
жить у добі початку завоювання тюрками 
Малої Азії, тобто в ХІ столітті. Тут варто 
одразу зазначити, що грецький дослідник 
дуже мало обізнаний із караманлійськи-
ми пам’ятками Гагаузії і не читав книги 
В. Мошкова “Гагаузы Бендерскаго уезда” 
[Мошков 2007]. Інше твердження Іордано-
глу полягає в тому, що тривалий час кара-
манлідіку використовували лише в приват-
ному листуванні, друковані ж тексти уві-
йшли в обіг виключно після XVIII століття. 
Як свідчать пізніші (XVIII-XIX ст.) тексти 
у нашому розпорядженні, рукописна тради-
ція не обмежувалася приватним листуван-
ням, а розвивалась в усіх напрямах задово-
лення щоденних та церковних потреб. Це, 
зокрема, є черговим свідченням життєвої 
сили караманлідіки як засобу задоволення 
потреб місцевого населення у писемності 
рідною мовою. 
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Караманлійські пам’ятки гагаузів

Умовно прийнято вважати, що пер-
шим твором караманлійської писемної 
традиції є, за легендою, текст, написаний 
Константинопольським патріархом Ген-
надіосом (Skholari) 1583 року, практично 
одразу опісля захоплення Константино-
поля османами 1453 р., з метою пояснити 
засади християнської віри Мегмеду Фаті-
хові, а 1583 р. умовно вважають початком 
караманлійського книжництва. Цей текст 
зберігся, проте, зважаючи на досить до-
вершене використання грецької системи 
письма для позначення тюркської мови, 
слід передбачати існування досить трива-
лої передісторії та численних попередніх 
прикладів караманлійського писання. Факт 
існування на великій території молодої 
Османської імперії дуже значної маси пра-
вославного населення свідчив про необхід-
ність задоволення його релігійних потреб, а 
мови візантійського православ’я – грецької 
– вони або зовсім не знали, або знали дуже 
погано. Хоча системний друк караманліді-
кою насправді й був розпочатий у XVIII ст. 
в Амстердамі “Антологією християнської 
віри” автора на ймення Ґюлізар (Γχιουλζαρ 
ιμανι μεσιχι) 1718 року, проте, ймовірно, іс-
нували й численні раніші твори.

Однак досі залишається невирішеним 
питання, відколи та до якого часу ці тво-
ри надходили до Буджаку, які канали при 
цьому використовувались – церковні чи 
світські, чи існували караманлійське ру-
кописання та друк у гагаузів у Буджаку 
та до їхнього переселення з Балкан. Лише 
комплексне дослідження караманлійської 
писемної спадщини, незважаючи на сучас-
ні державні кордони, насамперед тієї, що 
перебуває нині в Гагаузії, дозволить бодай 
частково пролити світло на цю проблему. 

Серед осіб, що займались друком кара-
манлійської літератури, були: уродженець 
Анталії митрополит Ангори Серафим (від 
1753 року надрукував велику кількість 
книг у західноєвропейських друкарнях, на-
самперед у Відні, Лейпциґу, Венеції); ми-
трополит Кесарійський священик Сергій із 
Невшехіра; ‘Отець Софроній із села Сілле 
Інонійської єпархії, що надав поетичного 
штибу своїм перекладам’ (“İnonia eparhi-
sine bağlı Sille köyünden çevirilerine şairane 
hali veren boba Sofronios”); отець Іоанікіос 
із села Керміра при Кайсері у Малій Азії, 
що перелицював п’єсу на просте оповіда-

ння; ієродиякон Хаджи Іоаннікіос із села 
Турія волості Казанлик, що в Болгарії; Ха-
джи Іоанніс Зюмбюльоглу, син Ніколи з Ін-
джесу біля Кайсері, який друкував книжки 
як караманлідікою, так і кирилицею. Крім 
канонічної літератури караманлідікою, та-
кож більшість і інших за змістом книжок 
була видрукувана православною христи-
янською та протестантською церквою як в 
Османській імперії, так і в містах Західної 
та Східної Європи. Великий внесок у роз-
виток караманлійської літератури зробив 
Євангелінос Місаелідіс (1820–1890), що 
до 1850 р. здійснював караманлійський 
переклад та друк таких творів релігійної 
літератури, як Старий та Новий Заповіт, 
житія святих, Псалтир тощо, а в наступ-
ні роки – і світських творів на історичну, 
суспільно-політичну, юридичну, наукову 
тематику, а також вибраних творів худож-
ньої літератури та особливо французьких 
романів. Йому ж належить честь видання 
газети “Gazete Anadoli”. 

Понад двісті років найбільшим видав-
ничим караманлійським осередком був 
Стамбул, у якому практично усі друкарні 
перебували “в руках греків”, а найвідомі-
шою друкарнею була друкарня грецької 
патріархії. Велике значення для встанов-
лення географії розповсюдження кара-
манлійської традиції мають також списки 
абонентів та меценатів караманлійських 
видавництв і друкарень. За допомогою цих 
списків ми можемо дізнатись, наприклад, 
що потребу у караманлійській друкованій 
продукції мали такі міста та населені пунк-
ти Малої Азії, як Ангора, Конія, Смірна, 
Самсун, Адана, Мерсін, Аланія тощо. 

Європейські вчені першими розпочали 
наукове вивчення мови караманлійських 
текстів, починаючи від 1950-х рр.3 Першу 
бібліографію тюркських текстів грецьки-
ми літерами було опубліковано у 1958 р.4 
У 1987 році як додаток до каталогу кара-
манлійських пам’яток грецька дослідниця 
Евангелія Балта опублікувала три томи 
власних додатків до караманлійських ка-
талогів5. Як видно, усі ці каталоги дають 
загальне уявлення про те, як писались та 
друкувались караманлійські тексти від 
1718 року до останніх друкованих у Са-
лоніках текстів 1920-х рр. У двадцяті роки 
XX ст. друк караманлійських книжок був 
доволі несподівано припинений. Біль-
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шість караманлійських писемних джерел, 
ймовірно, остаточно втрачена (зібрана в 
колекцію більша їхня частина в Туреччині 
згоріла в підвалі під час пожежі в Анкарі, 
котрісь врятовані – так само в підземному 
склепі Турецької православної патріархії), 
проте якась частина іще зберігається по 
бібліотечних та приватних колекціях Гре-
ції, Анатолії, Румелії, Молдови, України та 
Росії. 

Статистика віднайдених на сьогодні 
караманлійських писемних пам’яток 

Сьогодні загальна кількість віднайдених 
та каталогізованих караманлійських текстів 
у Греції, за грецькими даними (підрахунок 
А. Іорданоглу), 634 каталожних одиниці9. 
Караманлійські джерела походженням з 
Приазов’я в Києві додають до цієї цифри 
іще близько сорока творів. У своїй “Історії 
греків України”, створеній у 2004–2006 рр. 
для Фонду національних досліджень Афін, 
український еллініст Євген Чернухін нама-
гався обрахувати кількість караманлійських 
пам’яток в Україні. За його даними, найба-
гатшим є архів Готфійської єпархії (протоі-
єрея Трифілія), в якому з усього 64 рукопи-
сів XVIII – XIX ст. 16 – грекомовних, 39 ка-
раманлійських тюркських, 3 – російських, 
6 – змішаних. Знову-таки, на його ж думку, 
дуже ймовірно, що 48 з них було створено в 
Криму чи Приазов’ї [Чернухин]. 

Скільки караманлійських творів дода-
дуть до цієї статистики гагаузи, остаточно 
іще невідомо. Нам невідомо жодного фак-
ту зібрання в колекцію чи то каталогіза-
ції або ж інвентаризації караманлійських 
пам’яток ані в Туреччині, ані в Болгарії 

чи в Македонії. Тому одним з актуальних 
завдань тюркології є створення єдиного 
міжнародного каталогу караманлідіки, як 
це було зроблено для вірмено-кипчацьких 
пам’яток О.М. Гаркавцем, що значно по-
легшить та просуне вперед також і кара-
манлійські лінгвістичні студії. 

Віднайдення карманалійських пам’яток 
ускладнює їхня невиділеність з-поміж ве-
ликих за обсягом грекописемних колекцій, 
як це відбувається в Греції та Македонії. 
Так само нам невідоме жодне дослідження 
мови цих пам’яток в означених країнах. 
Історія караманлійських пам’яток гагаузів. 
В наші дні іще мало відома історія зна-

хідок, побутування та розповсюдження 
караманлійської літератури серед гагау-
зів. Більш-менш відомий період – знахід-
ки від 2-ї половини XIX ст., які, зокрема,              
Н.К. Дмитрієв включає до відмінних – ана-
толійської, стамбульської та балканської 
(салоніцької) редакцій. Виходячи з думки, 
що уруми Надазов’я користувалися стам-
бульською, одеською та, ймовірно, іще 
кримською оригінальними редакціями, ми 
можемо висунути тезу про те, що з тих же 
каналів розповсюдження брали релігійну та 
світську караманлійську літературу й гагау-
зи. Проте невідомо, чи мали вони видання 
одеського або кримського походження. 

Великий лідер гагаузького народу Ми-
хаїл Чакир користався саме такими видан-
нями, коли створював гагаузьку літератур-
но-писемну мову латинкою, перекладаючи 
гагаузькою “Eski ayozların istoriyası”, “Eni 
ayozların istoriyası”, “Klisenin kısa istoriya-
sı”, “Psaltır”, “Liturgiya”, “Çasoslov”, “Du-
alar” та “Akafist”, чим зробив величезний 

Західна Європа Анатолія Балкани Буджак та Крим7 Приазов’я8 

Венеція 
Амстердам
Лейпциг
Відень
Лондон
Париж 

Стамбул 
(“Асітане у 
Царгороді”)
Анталія
Аланія
Адана
Мерсін
Інонія 
Іконія 
Смірна
Ангора
Невшехір 
Кайсері 
Самсун 

Салоніки
Варна 
Калофер 
Табарево
Афіни
Мелнік

Одеса Маріуполь 
(Мерємполе)

Центри розповсюдження, писання та друку караманлідікою6
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внесок у збереження та розвиток гагаузь-
кої мови. Незважаючи на те що історичні 
умови завадили повноцінному переходу 
на рідну мову в гагаузькому церковному 
обряді, внаслідок подвижницької праці 
М. Чакира в нашому розпорядженні є над-
звичайно корисний для вивчення як бага-
тьох питань гагаузької культури та історії, 
так і історичного розвитку мови матеріал, 
що його мусять використати лінгвісти-
 тюркологи. 

Короткі відомості про те, як розвивались 
та видозмінювалися твори караманлійської 
літератури, можна знайти у В. Мошкова 
[Мошков 2007, 12]: ‘Avraam için stıh, angısı 
getirer jertvaya kendi İsaak oolunu, Gagavuz-

ların bir boyu uydurttular Karamanli tiparlan-
mış tekstindän kendi dilinä da çevırlar onu çok 
bozuldup hem büük boşluklarlan’... (“Вірш 
про Авраама, в котрому він приносить в 
жертву свого сина Ісаака, частина гагаузів 
засвоїла. І перекладають його з друковано-
го карманалійського видання, дуже видо-
змінивши (“попсувавши”) та з великими 
пропусками”). Як видно, та риса – не сліпо 
перекладати караманлійську літературу, а 
обробляючи та видозмінюючи її відповідно 
до місцевих потреб та інтересів, – допома-
гала наблизити ці перекладні твори за до-
помогою численних стилістичних засобів 
та фігур до простого та пливкого народного 
мовлення. 

M. Çakır’ın İncil tercümesi Bizim Saabımız İisus 
Hristosun Ai (aiozlu) Evanghelieasa (Kişineu 
1934) 

Дата 
перекладу: 
1934 

Підзаголовок: 
‘hani Apostol Matfeidean eazaea 
ghecilmiş...’ 

İerusalimin Ziyaretnamesi ve Valiletullah 
Maryamin Lafları: nakliyetlerini ve cana 
fait(d)alu nasa(i)hatı samil pir ve kitap..ları. 
kalougeris İncesoulu Sounp(b)ul oglu mehrum 
Nikolaıos mahtoumı Monahos hacı İoannı 
mesarifi ile tapp oloundu. 

1866 Selanik  Поезія на 90 чотиривіршів про 
ритуали моління та опис місць 
паломництва до Святої Землі. 
Проскінітаріо Єрусалима. 

Молитва з видання В. Мошкова (1901–1904) 1901–1904 (?) -

Hazreti Avraamın Kiurbanı У ХІХ ст. 
її начебто 
читав Петрі 
Капсиз у 
церкві села 
Бешалми 
(1893)

Де перебуває в даний момент 
оригінал, невідомо.

Aleksios Allahın adamı Із села 
Бавурчу 
без дати 
віднайдено 
у 2004 
(власник 
пам’ятки– 
О.Карапіре)

Allah Ademi (?) Aziz Aleksiozoun 
methiesidir. 

Для порівняння узято мовні риси пам’яток10: 

Урумські листи Трифілія Карацоглу з 
Приазов’я, апокрифну урумську молитву 
походженням з Каракуби

1792–1800 Верхня Каракуба, власник пам’ятки 
– Ганна Шелтик (Тер’язи) – у 1950-х 
рр. Ріма Харабадот, у 1966 р. проф. 
О. Білецький, Й. Ґрандстрем, “Studia 
Codicologica”. 

Настінні та намогильні караманлійські 
написи з Кападокії, Анатолія – Стамбул

1835–1912 Церкви Урґюпа та Ґьореме, 
навколишніх селищ, краєзнавчий 
музей Кайсері, цвинтарі Стамбула. 

Узяті до порівняння караманлійські пам’ятки:
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Зазначимо, що першим лінгвістом-тюр-
кологом, який поставив на порядок денний 
проблему аналізу мовних рис караманлі-
діки, був Янош Екманн [Eckmann 1950]. 
Дослідники, що приділяли увагу мові 
караманлійських пам’яток в Україні, – 
О. Білецький, O. Гаркавець, Є. Чернухін. 
У Туреччині лінгвістичним особливостям 
караманлійських пам’яток та спробі їхньої 
класифікації з огляду на відображення в 
них місцевих, діалектних рис присвячені 
статті Й. Анзерліоглу [Anzerlioğlu 2002, 
166]. Проте найбільш успішною, на наш 
погляд, спробою класифікації караманлій-
ських текстів стала публікація А. Іордано-
глу [Iordanoglu]. 

У цій статті здійснено спробу транслі-
терувати латинкою з максимальним на-
ближенням до сучасної турецької графіки 
тексти відомих нам зі знайдених у Гагаузії 
караманлійських текстів.

Avraamın kiorbanı (Basın 2.ci, İstanbul 
1836: Hazreti Avramin ziade cok cana menfa-
atlı kürpban hekagyesi, pbu kitapçaazın içinde 
nakl olounan Hazreti Avraamın kürpban hekä-
yesinı, çok seneler akdemı Tevrat-i S(ş)erifden 
ayırmaça, İ(y)ünanı lisanında peitler ile (g)yaz-
mis(ş)larisada, s(ş)imdi Anadoluda İonanı lisa-

nın p(b)ilmeyen Hristian karindas(ş)larımızın 
caniet menfaatı itçün, (p)bazı dindar Hristian-
ların kayreti ile Türkce lisanına terçüma olun-
mus(ş)dur). – Жертва Авраамова, видання 
2, Стамбул 1836; оповідання про жертву 
святого Авраама, для душі вельми корисне, 
розказане у цій книжечці оповідання про 
жертву Авраама, виокремлене багато років 
тому зі священного П’ятикнижжя, хоча й 
написане грецькою мовою двовіршами, те-
пер для користі душі християн-братів на-
ших в Анатолії, що не знають грецької мови, 
зусиллями деяких набожних християн було 
перекладене на турецьку мову.

За власним свідченням А. Іорданоглу, з 
усіх досліджених ним у Греції караманлій-
ських творів дев’ять становить широкові-
доме старозавітне оповідання про жертву 
святого Авраама. На жаль, не існує жодно-
го супроводженого лінгвістичними та тек-
стологічними коментарями академічного 
видання цього тексту, що побутує також се-
ред караманлійських творів у гагаузів. Так 
само нам невідомі навіть текстологи, котрі 
б досліджували оригінал цього гагаузького 
примірника тексту; невідома його редак-
ційна приналежність, будь-яка атрибуція, 
кількість сторінок/пагінація, місце збері-
гання. Віднайдення в Гагаузії та видання 

• 1*Niyet h(k)ismet eter barıyy (G)Yafag(y)ia,
•  doymazsın orata tcana sefag(y)ia, 
• bir ferahlık sifa douser taifaya,
• başlarsın gezmeye tekmillerine(i?).
• 2*Gücekdir Monastır t(d)enize karşı, 
• hesari merdiven binadir taşı.
• Hizirin ismine boülınmaz eşi, 
• Hairan oldım bakdım binalerine.
• 3* ’ertesi goün çıkdık kitdik garatan,
• bardıkki tort saat geçti aradan, kısmet ile 
ent(d)ik Pe(i)mli şehrine. 
• 4* Tarihı şeheri evveli ecel, 
• monastırı şırin gayetten goüzel,
• sıtkıla bir girte ahretce düzen,
• bakasın ‘Allahın bahşışlarına. 
• 5* ‘Ayrıpnia (Diripnia?) etdik ol ‘Exxlısata,
• bir dahı bien görsiem kısmet olsada,
• touşmenlerim dahı nıyme’t bulsada, bakaler 
orada tarihlerine... 

• 1* Мудрий намір має (і) йде у Яфу,
• Не наситишся там насолодою душі,
• На родину впаде полегшення і зцілення
• Почнеш їздити по рапортах,
• 2* Стоїть монастир навпроти моря, 
• Фортеця зі сходами, споруда камінна,
• Не знайдеться подібного імені пророка, 
• Iз захопленням споглядав я споруди його. 
• 3* наступного дня ми вийшли пішли від суші, 
• (доки) дістались – то 2 години по тому пройшло, 
по волі долі спустились до міста Бімлі.
• 4* Місто історії з початку до кінця (вперше і 
востаннє), 
• (в ньому) монастир чарівний, аж вельми 
милий, 
• Скрізь (панує?) вічний порядок, 
• 5* дали подаяння (?) в усіх церквах, 
• Та ще якщо побачу, коли дасть Бог, 
• Навіть якщо вороги мої уважатимуть за шану, 
подивляться там на його дати…

İerusalimin Ziyaretnamesi ve Valiletullah Maryamin Lafları:
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повного тексту пам’ятки з відповідними 
молдавським, російським та українським 
перекладами, доповнення примірниками 
грецького, болгарського видань істотно до-
повнили наші уявлення про редакційні від-
мінності між караманлійськими текстами. 
Серед надазовської караманлідіки тексту 
“Жертви Авраама” поки що нами не від-
найдено. Найдавнішим караманлійським 
виданням цього твору є текст 1800 р. у томі 
2 каталогу караманлідіки Salaville S., Dal-
leggio E. [Salaville…1958]. Крім того, серед 
кириличних творів Національної бібліо-
теки імені св. Кирила й Мефодія м. Софії 
зберігається текст на 109 маленьких сто-
рінках, що розпочинається фразою: ‘Hazreti 
Avramin ziade cok cana menfaatlı kürpban he-
kagyesi şimdi tekrar basmaya verildi gayretiile 
rağbetlü Hacı İoanikia…’ (“Шановному Ха-
джи Іоаникію, у прагненні (стосовно того, 
що) нині було прийнято рішення про пере-
видання оповідання про вельми благодатну 
для душі жертву святого Авраама”) і міс-
тить на останньому аркуші список замов-
ників книги. Той же А. Іорданоглу зазначає, 
що він вивчав гагаузьку народну пісню про 
Авраама та відзначив 11 чотиривіршів, від-
сутніх у примірнику літературного тексту 
про жертву Авраама 1866 року видання. 
Решта 97 чотиривіршів тексту більшою або 
меншою мірою повторюють текст 1866 р. 

Порівняння текстів з огляду на їхні 
мовні риси: 

1. Караманлійські твори, що нині пе-
ребувають у гагаузів: 

1. Регіональні відмінності в караман-
лійській орфографії: 

1.1. На позначення дифтонгів та моно-
фтонгів: έ-ε; ια, ιε. У латинській транскрип-
ції (M. Чакир): io-ö/yo на початку слова; в 
середині та у кінці слова: ee(r)-yor, iu-ü, ea-
ä, ї=у, ch (ک) / c (задньоязиковий ق) мають 
відмінне написання.

1.2. Розвинена система діакритичних 
позначок: п з крапкою вгорі – b, s з крап-
кою вгорі -ş, t з крапкою вгорі = d, i з крап-
кою вгорі = ı, k з крапкою вгорі = g.

1.3. Позначення одного звука двома лі-
терами: μπ-b, oy-ö, ou-ü, oi-öy; Γκ або γκ-
g’, наприклад: γκελδί – прийшов, γκογουν     
(göğün) – груди твої.

2. Літери η, ί, ή, ι позначають кілька різ-
них за місцем творення звуків, між якими 
існує істотна відмінність: Χησμετ – доля, 
τζηχτήχ – ми вийшли, κιττ˙ιχ – ми пішли, 
π·ίρ χ·ίρτε – у степу. 

3. Позначення дифтонга однією літе-
рою: Ξ (ξ)-ks.

2. Урумські приазовські тексти:
1. Звукові зміни: к – т´ – ø : etti – iki – два, 

t’eldim – я прийшов, taskalis – учитель. 

• 9. ‘imti siz pböyle t(d)oua etin’: g(y)ia 
köklerde olan Peterimiz, ismin moukattes 
olsoun.
• 10 Padişahlıgın kelsin iradetin kökdeki gibi 
g(y)er oüzerinde dahı olsoun’
• 11 Her gounki ekmeyimizi bize bou goün ver’
• 12 ve bize bordzlarımızı bagişla, nidze ki biz 
dahi borzloularımıza bagışlarız.
• 13 ve bizi imtihana getirme, illa bizi 
g(y)aramazdan kourtar. 

• 9 Тепер ви ось так моліться: 
 Ти, Отче наш, що на небесах, хай буде святим 
ім’я Твоє,
• 10 хай прийде царствіє Твоє, хай буде воля 
Твоя як на небі, так і на землі, 
• 11 дай щоденний хліб наш нам сьогодні, 
• 12 і відпусти нам борги наші, настільки, 
наскільки й ми відпускаємо винним нам. 
• 13 та не приведи нас до випробування, а 
особливо спаси нас від лукавого. 

Караманлійська молитва з публікації В. Мошкова (1901–1904):
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s. 40* Aman Rappım etme boile zouloumu 
beni alda bay(g?)iala bir oyloumü
sadaka vereyim hep mahsoulumü
sana kourban edeyim souroulerimi.
Pek çetindce ykeldi bize bou i(e)mir
Yioürekmi tayianır olsada demir
(aziz melek) fikrim yier etmior şüphede çamır 
(aziz melek tasviri) kimler miras alsın 
varietlerini.
Dcemli malıni al emlakıni
Hımp(b)a eile bana bir evladını
Kabul eile ridca’i feryadıni takdir eile al dcümli 
mallarımi (даний чотиривірш у народній 
поезії гагаузькою мовою відсутній).
Melaik der nafileye soilersin
İnanmayıp başka haber gkozlersin 
Bu emiri yialan kıyıdc eyilersin 
İtimad (lıriad?) kıl Hakkın tour senpihlerini
...Kamıç(ş) kibi titrer bu zaif elim 
ne deyeyim Rappim kouroudou dilim 
dayanamam buna nіdc oülüp kalım 
yayip(kayip?) edeceim γhevher halımi .

41*
Hani bana eilediyin vadlerini
Pederi eiledin çok milletlerin
 Bu mu idi bana vasiyetlerin 
hatira getirme giünahlarimi. 
Vad etdinki zouriyetin çoyaladcak 
Göyün yıldızları gibi dolacak 
Bu evladın seni varis aladcak
Çabuk kesiorsun ömurlerini.
Melaik der Allah adz (?adı) iki dimez 
Allahın bou emri gerüye kalmaz
Allah senen başka hiç bir şei almaz
Kabul etmez bou suzlerin birini.
Dünyada bir haber örnek oladcak
Ben zelile alem çunha (?) bouladcak
Hanelerim pütün veran (?) kaladcak
Anlayamam bou sır manelerini. 
Sarra derki neiçin boile saiklarsın;
Ayrilanıp feriyad ile aylarsın;
Oyanıkmısın yioksa ouyouklarmısın (!)
Bana söyleiver ahvallerini... 

С. 40* О Господи, не роби такого насилля
Візьми мене та пробач (одного) мого сина
Я дам у садаку увесь мій врожай,
Віддам тобі у жертву усі мої стада.
Дуже важким видався нам твій наказ
Хіба ж витримає серце або ж залізо
(зображення святого янгола) думкою не 
знаходжу місця, у сумніві бруд
(зображення святого янгола) хто візьме у спадок 
твої статки.
Візьми усю свою власність усе майно 
Даруй мені одне своє дитя
Прийми благання, поцінуй зойк та візьми
Усе твоє майно (цей чотиривірш у народній 
поезії гагаузькою мовою відсутній).
Янголи кажуть: намарне ти мовиш
Не повіривши, іншу звістку чекатимеш
Цей наказ…олжу… вчини підкору..
Право твоє…,
Дрижить, як комиш, ця моя слаба рука
Що сказати мені, Господи, пересох мені язик
Не витримаю я це, так і помру
Втрачу свій властивий стан... 

41* А ти ж був робив мені свої проповіді
Зробив був батьком багатьом народам
То чи це ж були твої мені заповіти
Нагадування моїх гріхів. 
Ти обіцяв, що сила твоя збільшиться
 ...Наповнить небо, як зірки
Це дитя твоє тебе отримає нащадком
Швидко ти вкорочуєш їм життя. 
Янголи кажуть, Бог ім’я вдруге не промовляє
Цей Божий наказ не відстане, 
Бог, крім тебе, нічого іншого не візьме
Не прийме ніяке з цих твоїх слів.
На світі звістка стане за приклад
Я (тисячу раз?) Жалюгідний світ знайде... 
(нерозбірливо)
Обителі мої усі лишаться в руїнах 
Не зрозуміть мені цих твоїх таємних смислів.
Сара мовить, чого ти так (при)ховуєш,
На самоті ридаєш ридма;
Чи ти спиш, а чи не спиш
Кажи-ж бо мені мерщій свої справи...

Hazreti Avraamın Kiurbanı («Жертва святого Авраама»):
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1. Порушення закону вокального син-
гармонізму: yavrusı – його дитя, üçinci – 
третій, sürüci – пастух, umutsıslık – безна-
дія; sahbu / sahibi – господар. 

2. У кипчацьких говірках, внаслідок 
тривалого впливу огузьких говірок та осма-
нотурецької мови, з’явились фонетичні ва-
ріанти афікса допоміжного дієслова imek, 
що не підлягає закону сингармонізму в лі-
тературній мові, напр.: окутур удум / літ. 
тур. ідім – я навчав, тюрк юдю – він був 
турком. Проте спостережене недотриман-
ня закону сингармонізму у двоваріантній в 
літературній мові частці да/де: еттім де – і 
зробив, вардим де / літ. да – і діставсь. 

3. Випадіння /ğ/, напр.: ейер / eğer, зіаде 
/ ziyade, епісі / hepsi, кеіатийлан / kağıtıy-
la; випадіння /й/ у позиції перед голосни-
ми: кодулар / koydular, ьрюйір / yürüyor, 
ьюнахкяр / yünahkar. 

4. Фонетичні зміни /м/-/н/, /н/-/л/, напр.: 
шінді, заманнардан, сеннарда / сенелерде, 

ішітеннерден / ішітенлерден. Зміни /л/ – /р/: 
мусурман – мусульман. Останнє, ймовірно, 
виникло під впливом паралельної пейора-
тивної конотації “бусурман”. 

5. Пор. у тексті з Каракуби: [nd] – шίντι 
/ шinti, урум. шindi; тур. şimdi. Вживання 
на позначення грецького звукосполучення 
[mb] μπ – в значенні [b]. 

6. Позначення відсутніх у грецькій 
мові, проте властивих тюркським шипля-
чих: [ş] – кирилична «ш», дуже рідко – σσ. 
Вказує на володіння автора пам’ятки що-
найменше однією слов’янською мовою: 
на позначення [ş], [ç] кирилична ш, інко-
ли σ,ς; на позначення [ç] tz.

7. Вживання [h] на місці тюркського за-
дньоязикового [q]: hara / kara, baha / paha, 
muhulat, horhar / korkar, tohturtum / döktür-
düm, hatar / kadar.

8. Вживання на місці [ŋ] – [k]: yikliz / 
ingiliz.  

‘Ekklısiayia (k)giotourdouler
Stefanosların bitirdiler 
Mouratlarina erdiler
Merak etdi Ales(?ks)ios.
Kızda boyouk yerden idi
Padişah neslinden idi
Gozelik mislinden idi
Sen istedin Alesios
Evlerine g’etürdiler
Sözlerini bitirdiler
O g’idcede yitirdiler
Seni Aziz Alesios. 
Soufralar kouroulouroudou
Yiyenler youroulourdou 
Çalkılar vouroulourdou
Sevindc itçoun Alesios
Alesios gioulmez idi
Gioureyi sevinmez idi
Kimse kalpin bilmez idi 
Kaçmak arar Alesios
Ahsam yemiyin yediler 
Bounlara doa itdiler
Her kes evine getdiler
Darda kaldı Ale(k)sios. 

Повели до церкви
Завершили вінчання
Досягли бажаного
Алексій знепокоївся.
Дівчина ж була з великого місця
З царського роду
Красою незрівнянна
Ти схотів, Алексій.
Привели їх додому 
Закінчили твої слова 
В ту ж ніч втратили 
Тебе, святий Алексій. 
Накривали на столи
Їдоки втомлювались
Ударяли музики
Задля радості Алексій
Алексій не всміхався
Не радів гурії
Ніхто не знав серця його
Шукав втечі Алексій
Ввечері з’їли свою поживу
Прочитали їм молитву
Кожен пішов по домівках 
Лишився Алексій у тяжкій задумі.

Aleksios Allahın adamı («Алексій, чоловік Божий»):
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Висновки 

Караманлійські твори гагаузів, урумів 
Приазов’я та анатолійського турецького 
походження, відомі в мовознавстві як тран-
скрипційні, мають надзвичайну лінгвіс-
тичну цінність, оскільки дають чітку уяву 
про невідображувані в арабській та уйгур-
ській графіці голосні. Разом із наявністю 
численних відмінностей у написанні серед 
караманлійських текстів гагаузів та урумів 
не можуть не впадати у вічі фонетичні ко-
реляції, що коріняться у спільній розмов-
ній основі. Проте, для того щоб остаточно 
встановити зв’язок між писемною кара-
манлійською та розмовною тюркською мо-
вою того чи іншого регіону в діахронічно-
му плані, як доказ доводиться визначати: 
1) старотюркські елементи в мові пам’яток 
і розмовній мові, 2) відокремлювати в них 
огузькі та кипчацькі елементи, 3) об’єдна-
ти як спільні ті морфологічні та фонетичні 
елементи, що залишаються. Причиною ж 
сходжень у зоні лексики можуть бути як 
запозичення, так і спільний історичний 
мовний розвиток. 4) Як відомо, такі мор-
фологічні категорії, як час, спосіб, стан та 
афікси особи дієслова, є в діахронічному 
відношенні набагато рухливішими і в ре-
зультаті цього доказовішими, аніж іменні 
категорії. Тільки віднайдені у такий спо-
сіб спільні риси можуть вважатися свід-
ченням історичого зв’язку між мовою пи-
семного караманлійського твору та живим 
тюркським діалектом, лише в такому разі 
історичний зв’язок між ними можна вва-
жати доведеним. 

Як відзначав у своїх працях Я. Екманн 
[Eckmann, Yunan... 27], з точки зору мов-
них рис караманлійські пам’ятки можна 
поділити на такі три групи: (1) перекла-
ди та перекази арабографічних османоту-
рецьких пам’яток: фонетика та орфографія 
цих текстів практично не відрізняється від 
літературної писемної мови тієї доби, діа-
лектні відмінності відсутні; (2) писемні ка-
раманлійські пам’ятки, що зазнали більш 
або менш помітного впливу діалектів та 
говірок: для них властива відсутність пев-
ного орфографічного стандарту, в одному й 
тому ж тексті або навіть на тій же сторінці 
можуть траплятись відмінні слововживан-

ня; (3) караманлідіка, що зазнала істотного 
впливу діалектів та говірок. Досліджені 
нами в цій статті пам’ятки слід віднести, 
найімовірніше, до другої групи, оскільки в 
них щойно почався неістотний вплив міс-
цевої говірки. Було б доцільним припус-
тити, що зв’язок того або іншого караман-
лійського тексту з писемним стандартом 
змінюється залежно від стилю пам’ятки. 
Синтаксична структура та особливо будо-
ва питальних речень текстів становить в 
нашому випадку безперечно раніші, аніж 
властива сучасній будові гагаузької мови, 
стадії мовного розвитку. 

Караманлійські тексти гагаузів – як ре-
лігійні оповіді, так і молитви або віршова-
ні світські оповідання – не були введені в 
науковий ані лінгвістичний, ані історичний 
обіг, а втім, є цінними насамперед з точки 
зору історичної тюркської граматики. Спо-
діваємося, що їхнє видання з перекладами, 
а також супроводженням відповідними гра-
матичними, діалектологічними та історич-
ними коментарями додасть нові відомості 
не лише власне до історії караманлідіки, а й 
до історії таких тюркських мов, як гагаузь-
ка, турецька, і пов’язаних із ними ареально 
та історично караїмської, кримчацької та 
урумської. Перспективи дослідження: для 
того щоб ознайомити наукову спільноту з 
невід’ємною частиною гагаузької культу-
ри – караманлійською писемною спадщи-
ною – та дослідити її з точки зору історії 
тюркських мов, існує нагальна потеба в: 1) 
детальному дослідженні книгосховищ та 
зібрань гагаузьких церков та інвентариза-
ції усієї караманлійської літератури, знай-
деної в місцях розселення гагаузів; 2) від-
найденні в Гагаузії по можливості повного 
тексту “Жертвоприношення Авраама”; 3) 
відповідному порівнянні його тексту із 
грецькими та болгарськими редакціями; 4) 
польовому вивченні на предмет наявності 
в гагаузьких родинах Болгарії та Західної 
Фракії (Греція) караманлійських пам’яток; 
5) завершенні укладання бази даних кара-
манлійських мовних пам’яток додаванням 
до існуючих каталогів афінської караман-
лідіки віднайдених в Україні та серед гага-
узів караманлійських текстів; 6) перекладі 
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принаймні українських караманлійських 
текстів українською мовою; 7) об’єднан-
ні даних по окремих країнах в єдину базу 
даних та створенні єдиного каталогу кара-
манлідіки в інтернет-форматі. 

Обсяг цієї статті не дозволяє детально 
проаналізувати мову вказаних пам’яток у 
порівнянні з мовними рисами перекладів 

М. Чакира. Таке порівняння вимагатиме 
окремого дослідження. 

Таким чином, караманлійські пам’ятки 
гагаузів мають неабияку вартість не лише 
для української, а й для усієї світової тюр-
кології, а відтак потребують усебічного 
вивчення та збереження.

1 У цій статті караманлійськими писемними пам’ятками гагаузів ми називаємо писані грець-
кою абеткою тюркомовні книги, що відносяться до спільної караманлійської писемної традиції і 
сьогодні зберігаються в родинах гагаузів як національна духовна спадщина та сімейний скарб. 

2 Пояснення та визначення терміна караманлідіка, караманлійський див.: Дрига І. Карбована 
в камені караманлідіка Кападокії // Східний світ. №1, 2007. 

3 Eckmann J. Anadolu Karamanlι ağιzlarιna ait araştırmalar. 1. Phonetica. – Ankara, 1950. – S. 165 – 
200 [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi. VIII. Cilt 1–2. Sayldan ayrιbasιm], 
Idem. Yunan harfli Karamanlı imlâsı hakkında. – Ankara, 1950. – S. 27–31 [Türk Dili ve tarihi hakkında 
araştırmalar, I (eds. H. Eren & T. Halasi-Kun)].

4 Salaville S., Dalleggio E. Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrage en langue Turque 
imprimés en caractères Grecs. I. 1584–1850. – Athènes, 1958. – XI+325 p.

5 Balta E. Karamanlidika. Additions 1584–1900. Bibliographie analytique. – Athènes, 1987. – 285 p.
6 Назви міст подано в тій транслітерації, у якій її вжито в оригіналах текстів. 
7 На даний момент ми не можемо ані підтвердити, ані заперечити факту створення / друку 

караманлійської літератури в Криму. 
8 Існують створені в Приазов’ї рукописні зразки ділового та приватного листування караман-

лідікою, проте так само під питанням залишається факт наявності караманлійських друкарень 
або центрів переписування релігійної літератури. 

9 Постійна робота грецьких дослідників по поповненню каталогів друкованої караманлідіки 
триває; у «Працях Центру досліджень Малої Азії» постійно публікуються нові додатки (2006-
2007). Проте зовсім невідомі дані по значно більших числом рукописних караманлійських тек-
стах у Греції та на Балканах, які досі не були описані або каталогізовані. 

10 Для порівняння деяких лексико-граматичних та орфографічних особливостей тут узято до 
уваги ті караманлійські твори, що мають інше, аніж гагаузьке, походження, проте належать до 
єдиної культурно-писемної караманлійської традиції. Про переклад, детальніший аналіз мови цих 
пам’яток див.: Дрига, Карбована в камені...; Дрига, Мова листів...; Дрига, Мова листів... (3–4 варі-
ант); Дрига, Урумська молитва... 
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 L.  Matveeva
A.KRYMSKY ORIENTAL STUDIES INSTITUTE: NOWADAYS

The article points out that the Oriental Studies Institute has its own short history: it was cre-
ated in the system of National Academy of Science in 1991 only. By foundation of the Institute 
traditions of 1930th have been revived. During the period of the Oriental Studies Institute ex-
istence it assumed significant theoretic performance, presented in numerous publications and 
monographs, and possesses a leading place in development of oriental studies in Ukraine. 

Yu. Kochubey
ACAD. O. PRITSAK AND REVIVAL OF THE ORIENTAL STUDIES IN UKRAINE

The article deals with tightly connected with Omeljan Pritsak activities development of 
Ukrainian Studies after the proclamation of Ukraine’s independence. It inquires into creation 
of A.Krymsky Oriental Studies Institute as a part of National Academy of Sciences and its 
research work in different branches of oriental studies. The article shows that the Institute 
continues the traditions of O.Pritsak as well as demonstrates in detail achievements of the 
Institute’s staff in research work and publishing activities. 

L. Matveeva 
CREATION OF UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCE (1918–1928)

Creation of Ukrainian Academy of Science was the darling dream of the Ukrainian literate 
beginning with the end of the XIXth c. The article describes the first steps of Academy founda-
tion and activity, underlines important role of the national clerisy in this process. It brings into 
focus that the period of 1918-1928 marked the beginning of the new stage of Ukrainian scien-
tists’ life. Ukrainian Academy of Science in the first decade of its existence consisted mainly 
of talented devoted to the science scholars that made gold pool of national brain.

E.G. Cigankova
ORIENTAL STUDIES IN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

OF UKRAINE. А. KRYMSKY.
The article handles the main stages of the foundation and development of the oriental 

studies in National Academy of Sciences of Ukraine within 1918-1991 - beginning with the 
foundation of the Academy and up to the creationof A. Krymsky Oriental Studies Institute as 
a part of it. Besides the author of the article outlines the role of academician A.Krymsky as a 
founder of Ukrainian scientific oriental studies.

О. Bubenok
THE HISTORIAN STUDIES IN A. KRYMSKY ORIENTAL STUDIES 

INSTITUTE OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  OF UKRAINE
A. Krymsky Oriental Studies Institute was founded as a part of National Academy of 

Sciences of Ukraine in 1991. The founder of the Institute was O. Pritsak – famous American 
and Ukrainian orientalist. Since the foundation of the Institute Pritsak paid great attention to 
the history of Ukrainian oriental studies as well as to the researches of history of states and 
peoples of the Great Eurasian steppe, Middle East, Eastern and Central Asia and Caucasus. As 
a result the next branches of historian studies in A. Krymsky Oriental Studies Institute have 
been developed: the history of Ukrainian oriental studies; the history of the Ancient East – 
Egyptology and Elam studies; Nomadic studies – the history of the Medieval Turks, Mongols 
and Alans; Islamic studies; the Jews history; the Arab history; the history of the Caucasus; 
etc. So, in spite of a short period of existence of the Institute one can speak about the Modern 
Ukrainian school of the History of East that have been formed during the last 15 years in 
A. Krymsky Oriental Studies Institute. 
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 V. Rybalkin

IN WHAT WAY “SKHIDNY SVIT” WAS RENEWED
The article describes the process of re-establishing of the magazine “The Orient World” 

(“Skhidny Svit”). The significant role of  Prof. Omeljan Pritsak, its first editor-in-chief (1991-
1998), is stressed upon, as the author of the article served as vice-editor-in-chief of “Skhidny 
Svit” during 1993-1996 when the very first issues were being prepared for publishing.

O. Bogomolov, I. Semyvolos.
REPRESENTATIONS OF SELF AND OTHER IN THE CRIMEA TATAR

 NEWSPAPER DISCOURSE: BASIC CONCEPTS OF IDENTITY
The article represents an initial part of an overview of modern Crimea Tatar ethnic nation-

alism based on newspaper texts of the recent period. While the Crimean Tatar nationalism has 
not yet produced any comprehensive text(s), newspaper discourse remains its main medium of 
verbal realization. In post-Soviet context generally media often serves as a powerful instrument 
of identity construction. As any other ideological project, the Crimea Tatar ethnic nationalism 
has its own distinctive features. Discourse analysis method anchored in a broader cultural an-
thropology perspective helps to localize key ideas and concepts of a particular nationalism in a 
specific social context and to provide a basis for the analysis of political behaviour. The article 
analyses key concepts that currently form the foundations of the Crimea Tatar ethnic identity, 
which serve as an explicit or, more often, implicit reference base for formulating political 
ideas and conceptions (the latter will be addressed in subsequent publications). The list of 
such concepts is presented and analysed in the article and includes such mental representations 
and value concepts as native land, origins/kinship, language, unity of the Crimea Tatars (the 
perceived value of ethnic solidarity), as well as images of painful historic experiences (depor-
tation). Among this list, the concept of native LAND appears to be the central one, in contrast 
to Ukrainian national identity, which tends to emphasize the native LANGUAGE. The article 
also analyses representations of ethnic and political other, including images of Russian-speak-
ing neighbours, local authorities, Ukraine, Russia, Turkic peoples/Turkey, and Europe/EU.

I.  Otroshchenko
THE PAN-MONGOL MOVEMENT AS VIEWED BY THE RESEARCHERS

The article handles the ambiguous problem of the Pan-Mongol idea that continues to draw 
attention of researchers and political scientists. A research objective is to show the most typical 
positions of scientific thoughts in this question, in particular to comment on some of them. The 
author of the article also tries to forecasts development of the Pan-Mongol idea.

О. Bordilovska
INDIA: 60 YEARS WITHOUT GANDHI

When Gandhi adopted ahimsa and satyagraha as methods of obtaining freedom they became 
a big innovation. Still these methods had worked and showed a great result: 60 years ago India 
became an independent nation. The vital ideals of Gandhian way – freedom and non-violence 
are still working nowadays in the absolutely new scenario in India and throughout the world. 
The article examines changes in the modern India from the point of view of Gandhism. 

Another issue to discuss is the revival of Mahatma’s ideals nowadays. The idea of toler-
ance, emphasized by Mahatma Gandhi for so many times, becomes even more important as 
things go. As mankind suffers with confessional misunderstanding, economic inequality, con-
flicting sovereignties of states and terror attacks, we need to recollect his values to create new 
solutions for the international matters.
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N. Rudenko
NEW DATA ABOUT KALMYCKS FROM THE UKRAINIAN ARCHIVE COLLECTIONS

The article handles the records obtained from historical funds of the Institute of Manuscript 
of the Vernadsky National Library of Ukraine, which contain the data concerning the history 
of Kalmykiya in the first half of the nineteenth century, and characterize economic and reli-
gious aspects of the administrative policy of the Russian Empire in the mentioned region. The 
author of the manuscripts is Iakov the bishop Saratovsky and Tsarytsynsky.

Furthermore, the article pays attention to Olexandr Lebedyev, the researcher, who was 
involved in creating descriptions, preserving and reproducing the heritage of the bishop in the 
early twentieth century.

Kan Den Sik
EVOLUTION OF CHINESE POLITICS TOWARDS KOREA

The article points out the present political relations between China and Republic of Korea. 
Being the main partner of Korea through all its history, China nowadays makes its contribu-
tion into preservation of peace between South and North Korea. China considers RK to be one 
of its main strategic partners in economical and cultural fields and at the same time Beijing 
maintains close diplomatic relations with DPRK. Thus China does its best to save DPRK`s 
independence, as otherwise US will be able to interfere in Asian region.

S.Kapranov 
THE PHENOMENON OF THE CONFUCIAN TEMPLE IN THE CONTEXT OF THE 

CROSS-CULTURAL CONTACTS IN TRADITIONAL SOCIETIES OF EAST ASIA
The article is devoted to the phenomenon of Confucian temple, its ritual and educational 

functions in East Asian cultures. One should not forget that the temples of Confucius were 
only a part of the state cult of Imperial China, together with the temples of Heaven, Earth, 
Spirits of Soil and Grain etc., though there were also ancestral temples of the Kong clan and a 
number of private temples dedicated to Confucius. Systematic building of Confucian temples 
by authorities began quite late in the history of China (VII century AD) and even later in other 
East Asian countries. Those temples had mostly memorial nature rather then religious one. 
Still, as far as a Confucian temple is a space specially set aside for the ritual li, we can regard 
them it as a sacred space. Much attention is paid to the analysis of the structure of a typical 
Confucian temple, based on several examples of such temples both in China and Japan. Fi-
nally, some considerations about rituals performed in Confucian temples in the past and their 
present condition are also given.

L.F. Pavlishyna
THE POST-WAR PERIOD OF THE IMPERIAL DIET OF JAPAN. 

THE PROCESS OF REORGANIZATION.
The last sessions of the Imperial Diet played an importent role in the post-war reorganiza-

tion processes. The tasks of the state administration bodies democratization and the parliamen-
tary system reform were fulfilled according to GHQ’s directives. The Imperial Diet deputies 
adopted the new Constitution of Japan, the National Diet Law and passed the Election Law 
amendments. So this legislative basis paved the way for the National Diet elections and new 
parliamentary system functioning. 

D. Radivilov
IBĀDI POLITICAL DOCTRINE: THE ‘RIGHTEOUS’ CALIPHS

The article analyses the assessment of the first four caliphs’ ruling (Abū Bakr, ‘Umar, 
‘Uthmān and ‘Alī) made by Ibādi faqīh Abū-l-Mu’thir as-Salt b. Khamīs (IX A.D.) and is con-
cluded on the basis of his Sīrah. Abū-l-Mu’thir’s vision completely differs from Shī‘i doctrinal
principles and in several important points coincides with Sunni ones: he states that all four ca
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liphs were elected legally and two of them – Abū Bakr and ‘Umar – ruled in a righteous man-
ner. On the other hand ‘Uthmān’s ruling, especially its last six years, was far from righteous 
one, therefore ‘Uthmān was killed rightfully as a kāfir and those Muslims who demanded re-
venge for caliph’s death committed a sin. ‘Alī has also turned into a kāfir after he had decided 
to obey the verdict of two judges near Siffīn. Abū-l-Mu’thir regards the murder of ‘Alī as a 
lawful act committed by a true believer.

V. Kiktenko
THE PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL CONCLUSIONS OF PROJECT 

“SCIENCE AND CIVILISATION IN CHINA”
The article presents the philosophical and theoretical conclusions on Joseph Needham’s 

reconstruction of project “Science and Civilisation in China”. The attention is focused on the 
general positions of Chinese science fundamental ideas reconstruction. The author analyses 
influence of Joseph Needham’s researches on formation of a modern science understanding 
and a diversion from ethnocentric models of history of science.  

O. Ohnieva
GUZEPPE TUCCI – 

THEODOR SHCHERBATSKY’S KORRESPONDENT FROM ITALIYA 
The Paper deals with Guzeppe Tucci (1894-1984) and Theodor Shcherbatsky (1966-1942), 

the famous Italian and Russian scientists, both of whom are world known specialists in ori-
ental religion and cross-cultural studies, especially in Buddhist and Indian Philosophy, the 
Sanskrit, Pali and Tibetan Languages.

O. Khamray
INVARIANTS, PROTOTYPES AND PARADIGMS OF ARABIC GRAMMAR

The article handles the role of invariants and prototypes of grammatical meaning in forma-
tion of grammatical paradigms in Arabic both the Classical and MSA. 

Furthermore, the article pays attention to the difference in treatment of this question be-
tween modern western linguistic tradition and the arabic medieval one.

 V. Pirogov 
PHILOSOPHIC-ESTHETIC AND VOCABULARY PECULIARITIES OF THE 

“WAGO-KANGO” SYNCRETISM AS REFLECTED IN THE LITERARY WORK OF 
MEDIEVAL JAPAN – “TSUREZUREGUSA”

The paper is aimed at analysing the role of Tsurezuregusa (Essays in Idleness) – famous lit-
erary monument of medieval Japan – in making up mentality of the Japanese nation by inves-
tigating its genre and style as well as its vocabulary on the basis of textual analysis considering 
the essential aesthetic principles of Japanese culture: mono-no aware, wabi-sabi and yugen. 
Besides, the paper is also focused on revealing the influence of traditional Chinese aphoristic 
literature on the formation of modern Japanese language, particularly its phraseological and 
proverbial corpora.

I. Dryga 
GAGAOUZ’S KARAMANLI WRITTEN MONUMENTS

The paper comprises a short summary of the present status and unsolved questions of 
Karamanlidika world studies and is devoted to the 1st International Karamanlidika Congress 
(Levkosia, 2–7.09.2008). New readings and Ukrainian translations of Karamanli fragments 
from “The visit to Jerusalem”, “The Lord’s prayer”, “The sacrifice of Abraham” and “Alexis, 
the Man of God” from Gagauzia are proposed. The main attention was focused on the presence 
of Orthodox Karamanli texts among Gagaouzes, which are an imprescriptible part of their 
cultural and literary heritage. 
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3. Формат векторної ілюстрації – *.ai, *.eps або *.cdr;
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстового на окремому носії (CD, 

floppy);
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини полоси набору – 145 мм.
Вимоги до таблиць:
1. Подаються у текстовому форматі *.doc (*.rtf) окремими файлами;
2. Ширина – не більше 145 мм.
Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я 

автора, рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки [Рибалкін 1993, 
66]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є 
посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться 
посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з 
комою. Текстові посилання подаються в кінці статті, перед літературою. 

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці 
статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви 
цитованих праць оформляються за таким зразком:

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

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з від повідною 
діакритикою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер україн ського алфавіту 
з урахуванням традиційних написань.

Необхідно супроводжувати статтю резюме англійською мовою (5–6 речень), а також 
даними про автора статті (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
місце роботи, домашня та робоча адреси, телефони, e-mail).

Кожний автор опублікованої статті має право на отримання 1 примірника журналу. 
Спеціальні відбитки не виготовляються.
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