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British-French-American orientalism, as Said described it, is still considered a kind 
of imperialistic standard discourse, and with this discourse one “measures” imperial/colonial 
attitudes toward “the other”. However, this view ignores the special position of these empires 
in a global context and does not take into account the complexity and diversity of imperial 
rule on a global scale. This chapter argues for more than just one “standard orientalism”. It 
is an attempt to discuss the character of an orientalism � la russe and its deployment 
in the Czarist Empire. Said himself was convinced of the relative absence of orientalistic 
habits in conceptualizing the Russian Empire. Indeed, this idea is somewhat misleading, 
and the reasons for Said’s (mis)interpretation are discussed in this chapter. Moreover, 
in the following, the uncontroversial differences between Russian and “Western” orientalisms 
as well as the obvious parallels with the classic British or French examples by Said will be 
considered. Finally, this chapter will explain the deployment of orientalism in the Russian 
Empire before the revolutions of 1917/1918 in the context of its specific historical 
construction as an ontologically inferior East European Other.

Едвард Саїд 1978 р. в основоположному для розвитку постколоніальних студій 
дослідженні «Орієнталізм», яке, проте, зазнало гострої критики, приділив увагу 
спільництву — у своєму трактуванні — академічної орієнталістики з колоніальними 
проектами британських, французьких й американських імперій. Уже кількома 
роками раніше дослідники Східної Європи почали вивчати складні стосунки Ро-
сійської імперії та мешканців її азійських колоній. прикладом цього слугував 
опублікований 1972 р. Вейном Вучінічем збірник «Росія й Азія»1; підзаголовок 
якого — «Нариси про вплив на азійські народи» — здавалося, прокладав прямий 
шлях у напрямку периферій, де взаємовпливи між колонізаторами й колонізова-
ними відігравали другорядну роль2. Навіть якщо самому Саїдові й дорікали ігнору-
ванням «орієнталістського» погляду на т. зв. Захід3, це трактування невдовзі вияви-
лося практично неможливим після публікації «Орієнталізму». Згодом було видано 
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численні праці переважно англосаксонського походження, що досліджували обо-
пільність російсько-азійських encounters (англ. зустрічей. — Прим. пер.) і водночас 
розвивали положення Саїда4. Та жодному з авторів не вдалось уникнути питання 
про те, що східну Європу від часів просвітництва саму вважали цивілізацією ниж-
чого ґатунку із західноєвропейської точки зору5. Особливо це було правильно щодо 
царської імперії, яка сама виступала й дійовою особою, й об’єктом орієнталістських 
екстраполяцій6. Сюди додамо також історичні стосунки росіян і мусульман, які в 
загальному євразійському просторі були ще більш тривалими, різнобічними і тіс-
ними, ніж у більшості інших європейських регіонів. Дипломатові на службі Ав-
стрійській імперії Шарлю Жозефу де Ліню (1735–1814), який найкраще був обізна-
ний із ситуацією в Росії часів Катерини II, приписували вислів «пошкреби росія-
нина, і знайдеш татарина», і ця фраза стала справжнім bon mot, що тлумачить «не 
зовсім належну до Європи» імперію на Сході. Це правильно також для внутрішньо-
російського контексту, адже тісний зв’язок мусульманської та східнохристиянської 
цивілізації в різних історичних контекстах постійно продукував саморефлексивну 
стилізацію російських інтелектуалів як своєрідного російсько-азійського меланжу, 
російської ідентичності sui generis (особливого штибу. — Прим. пер.) — як не євро-
пейської, але й не азійської. Сьогоднішні росіяни, вочевидь, теж поділяють цю 
точку зору: за результатами опитування найавторитетнішої інституції досліджень 
громадської думки, Левада-Центру, у лютому 2007 р. понад сімдесят відсотків опи-
таних не вважали себе європейцями7.

Таким чином, актуальним лишається питання, поставлене американським іс-
ториком Девідом Схіммельпеннінком ван дер Ойє «Чи можемо ми говорити про 
російський орієнталізм?»8. принципово визнаючи зв’язок знання і влади у коло-
ніальних ініціативах, він доходить висновку, що орієнталізм Саїда в російському 
контексті є «не цілком релевантним»9. Це твердження насправді не нове, адже і Саїд 
був переконаний, що царській імперії притаманний відносний брак орієнталіст-
ського способу мислення; надалі ми розглянемо причини таких (помилкових) оцінок. 
У цій статті також описано безсумнівні відмінності російського й «західного» орієн-
талізму, а також порушено питання про функції звичного способу мислення онто-
логічно переможеного східного Іншого у російському контексті. Це розглянуто на 
тлі специфічної історичної генези Російської імперії. Мета статті — засвідчити оче-
видні паралелі з класичним орієнталізмом у розумінні Саїда. Водночас постає пи-
тання, наскільки дійсно можна вважати «нормальним випадком» описані ним 
британсько-французько-американські орієнталізми. Хіба не слід переглянути цю 
картину, хоча б заради того, щоб віддати належне поліморфізму глобального фено-
мену імперіалізму і складності «імперського правління»?10 Чи саме Британська ім-
перія з її домінуванням, що часом виходить за рамки, постулатом економіки вільної 
торгівлі, її новобританськими заокеанськими колоніальними державами в концер-
ті імперських властей у тривалому ХІХ ст. була, радше, історичним винятком?11 І хіба 
її виняткова позиція не впливала на дискурси про т. зв. Схід? Що залишилося б тоді 
від можливого виняткового випадку Російської імперії? Думка, що крім того єдиного, 
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описаного Саїдом, британського «класичного» орієнталізму є і його інші форми, 
поступово набирає ваги в історичних науках. Зосібна праці, присвячені нібито від-
сталим імперіям, мали вагомий внесок у розширення орієнталістичного репертуару; 
плідною виявилася дискусія про категорії мікроколоніалізму12, орієнталізму при-
кордонних країн13, а також про неколоніальний орієнталізм.

Розміщення російського Сходу
Згаданий раніше Схіммельпеннінк ван дер Ойє вирізняє такі області російсько-

го інтересу до Сходу: від Османської імперії у XVIII ст. через Крим і Кавказ на 
початку й Китай у середині ХІХ ст. до Центральної Азії в 1870-х рр. і південно-
Східної Азії в імперіалістичному змаганні з японією на зламі ХХ ст. підкорений 
уже в XVI ст. Сибір також слід додати сюди, хоча автор цього не зауважив. Таким 
чином, російський Схід розташований в азійських регіонах царської імперії, що 
мало дивує. як відомо, ці території населяли частково мусульманські, частково 
поганські етнічні групи. Але російському Сходові належали також території, які 
зараховували то до Європи, то до Азії14. До того ж російський Схід охоплював те-
риторії, які, на думку Саїда, мали б уважатися частинами «старого доброго Сходу»; 
тобто Сходу, який, переживши одного разу розквіт, підпав процесові дегенерації, 
що походив із Заходу; сюди ж належать регіони сьогоднішньої Вірменії або Грузії, 
що перебували під ранньохристиянським впливом, а також знову «виявлена» єв-
ропейськими вищими колами в період просвітництва класична Таврія, тобто 
анексований Катериною II 1783 р. півострів Крим на північному березі Чорного 
моря. Отже, зі столичної перспективи Москви або Санкт-петербурга Схід [Mor-
genland] був на сході, який у російській мові водночас позначає і сторону світу, і 
власне Схід [Orient]. Російський Схід, однак, жодним чином не був лише там, він 
перебував також на півдні, південному сході й на півночі. Таким чином, географіч-
но він є таким же невизначеним, як і в західноєвропейському контексті.

Саїд і Російська імперія
Для Саїда це, власне, уже було зрозумілою ознакою наявності орієнталістських 

поглядів, адже, на його думку, культурні та географічні цілості були інтелектуально 
конструйованими15. про це слід пам’ятати й у випадку з росіянами. проте Саїд 
практично не приділяв уваги Російській імперії та доволі милостиво обійшовся з ро-
сійською фаховою орієнталістикою — там, де він узагалі її згадував. У дослідженні 
він не згадував також інших європейських держав: уже на першій сторінці своєї 
праці він недвозначно констатує, що німці, іспанці, швейцарці, португальці та іта-
лійці, на відміну від британців і французів, не мають чітких орієнталістських тради-
цій16. Критики аж надто гостро прокоментували його доволі докладне обґрунтуван-
ня ігнорування німецьких орієнталістів — нібито за їхню радше філологічну спря-
мованість, за створення колоніальної держави, що почалося лише після заснування 
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імперії17. Німецькомовні сходознавці, виявились, утім, надзвичайно релевантними 
для російського контексту, адже вплив німецьких і тих, хто мав німецьке походжен-
ня, орієнталістів на професіоналізацію цієї галузі в царській імперії мав чимале 
значення.

Літературознавець Саїд обґрунтовував це тим, що англійці та французи набага-
то довше жили в імперії, ніж росіяни або ж їхні імперські еліти. Унаслідок цього 
їхні орієнталістські погляди мали глибше коріння, ніж у царській імперії. Але тут 
автор виявив недостатню поінформованість, оскільки вже в середині XVI ст. мос-
ковська держава почала загарбувати чужі території і «чужі» групи: уже 1552 і 1554 р. 
було підкорено ханат Казані й Астрахані, а 1582 р. почалося захоплення сибірсько-
го простору. Колоніальна, але воднораз трансконтинентальна експансія московської 
держави відбувалася, таким чином, паралельно з експансією інших держав. До-
слідження піддає сумніву, однак, факт виникнення орієнталістських поглядів, 
есенціалізацію чужого завойовниками, колонізаторами і діячами мистецтв18. Най-
пізніше, разом із російської експансією в південні степові області, що відбулась у 
XVIII ст., утворилися конкретні імперські проекції на «східного» іншого19. поми-
лявся також Саїд у праці “Culture and Imperialism”, стверджуючи, що царська ім-
перія розширювалася виключно трансконтинентально20. Тут він посилався на за-
морське володіння Аляскою, яку царат мав уже понад сторіччя (1741–1867 рр.), 
а також на створення різних торговельних баз на каліфорнійському західному 
узбережжі21, і на Гаваях.

Ці судження Саїда щодо Російської імперії можна пояснити й виправдати браком 
знань з російської літератури, праць російських орієнталістів або протоетнографів 
і російської історії (і мови), адже він був фахівцем із західноєвропейських літератур. 
Та все ж для відповіді на питання про характер і функції специфічного російського 
орієнталізму дозволимо собі кілька принципових міркувань: у випадку Росії теж 
трансконтинентальна експансія та подальше заволодіння чужими територіями 
принципово були основою для стосунків панування. Це означає, що для тубільних 
груп, що потрапили в тій чи тій формі під російське панування, скорочувався простір 
конструювання власних життєвих світів. Зчаста наявні у суходільних імперій 
[Landimperien] більш інклюзивні стосунки (encounter) з колоніями, можливо, від-
чувалися набагато довше через безпосередню, також і територіальну, присутність 
імперської влади, ніж у випадку практики панування імперії по той бік морів22.

піонерські зусилля англійської і французької орієнталістики, які рано стали 
професійними, зі створення есенціалізованого, західного образу Сходу, також при-
вертали увагу Саїда як пояснення обмеженості свого поля досліджування23. Важли-
вою віхою стала відкрита 1795 р. в парижі «Спеціалізована школа східних мов». Їхня 
праця була найтіснішим чином пов’язана з власне центральною для аргументації 
Саїда творчістю арабіста Сильвестра де Сассі (1758–1838 рр.) і розвинулася в кон-
тексті наукового супроводу наполеонівської т. зв. Єгипетської кампанії 1798 р.24 
У випадку з Росією тут є паралель. Уже 1815 р. там заснували московський Лазарев-
ський інститут східних мов. Він досліджував мови Кавказу, тобто регіону, який 
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свого часу царат прагнув підкорити. Також і у випадку з Росією професіоналізація 
етнографії та орієнталістики перебувала в тісному зв’язку з імперською експансією25. 
Цей контекст визнавався вже російськими дослідниками в царській імперії, і його 
слід було використовувати на добро власної дисципліни: наука орієнталістика про-
понувала конкретну допомогу політичним й економічним інтересам Російської 
імперії, так повідомив владі, до прикладу, один російський орієнталіст 1856 р. на 
відкритті в Санкт-петербурзькому університеті факультету східних мов26. Детермі-
нована географічною «долею» Росії експансія в рамках континенту неодноразово 
трактувалась орієнталістами як особлива перевага, адже Схід можна було вивчати, 
так би мовити, у себе на батьківщині.

Саїд визнавав, що всередині орієнталістики та її суміжних дисциплін є відмін-
ності щодо оцінки т. зв. Сходу27. Відповідність цього також і для Росії Схіммельпен-
нінк ван дер Ойє змушений був визнати, зважаючи на різноманіття: «Неможливо 
звести російських дослідників Азії до одного типу»28. Були такі орієнталісти, які 
захоплено ставилися до предмета свого дослідження29, а поряд і такі, у яких можна 
спостерігати щось схоже на об’єктивний інтерес. На думку Саїда, такої об’єктивності 
не має бути, він констатував це з притаманною йому жагою полеміки: «Це (…) пра-
вильно, що кожен європеєць у тому, що він (!) міг сказати про Схід, був, за логікою 
речей, расистом, імперіалістом, практично абсолютним етноцентристом»30. До 
радше неупереджених російських фахівців-сходознавців належали, серед інших, 
тюрколог Васілій Смирнов (1846–1922), який опублікував взірцевий твір з історії 
Кримського ханства31, лінгвіст Ніколай Ільмінський (1822–1892)32 чи Васілій Бар-
тольді (1869–1930), який легко пережив зміну системи ісламознавства, а його праці 
постійно перекладали західними мовами33. Однак також і вивчання праць цих фа-
хівців відкриває принципову проблему орієнталізму Саїда, адже їхні погляди на 
досліджуваний ними Схід зазнавали змін із плином життя і часу: що стосується трьох 
вищезазначених, можна виявити, що з віком вони стали критичнішими стосовно 
ісламу, іншими словами, відверто хотіли поставити свою науку на службу «Вітчизні» 
й колоніальному проектові34. Воднораз, особливо за Олександра III (від 1881 р.), ще 
були фахівці, які аж надто відповідали описаному Саїдом класичному типові орієн-
таліста. Ці вважали без обмежень і біографічних кон’юнктур почесним завданням 
своєї дисципліни науково супроводжувати російську місію цивілізації щодо т. зв. 
інородців. Чимало їх були прихильниками якнайшвидшої московізації неросійських 
груп, керуючись онтологічною слабкістю мусульманських й азійських інородців35.

як бачимо, Саїд помилявся зі своїм висновком про відносну відсутність орієн-
талістських поглядів у царській імперії. Імовірно, тут, серед іншого, відіграли роль 
автобіографічні та політичні причини: протестант палестинського походження, який 
мешкав від юнацтва в США36, усе життя був дійсно палким (цього не заперечувала 
навіть арабська сторона) борцем за права палестинців. Радянський Союз, зі свого 
боку, тривалий час підтримував арабську сторону стосовно Ізраїлю і, таким чином, 
США. СРСР міг, принаймні до введення військ в Афганістан, не безуспішно стилі-
зувати себе як антиколоніальну державу й водночас (хоча б періодами) пропаган-
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дистськи інсценувати імперську Росію як порівняно менш люту колоніальну дер-
жаву37. Це також сприяло його прихильному оцінюванню російського ставлення до 
т. зв. Сходу38.

Про імперську структуру царської держави й орієнталістські топоси
Саїда не без підстав критикували за його есенціалізацію західного бачення Схо-

ду, адже Саїд не приділив достатньої уваги ні різноманіттю точок зору в професійних 
науках, ні в рамках œuvres (праць. — Прим. пер.) одного автора. Сюди ж додамо іг-
норування діапазону практик імперського панування вже в рамках однієї імперії, на 
тлі якого розвивалися дискурси про чуже; до прикладу, банальним є той факт, що 
британське чи французьке панування над білими поселенськими колоніями або 
регіонами, які вважали «старим добрим» Сходом39, значною мірою відрізнялося від 
imperial rule (імперського правління. — Прим. пер.), приміром, в Африці південніше 
від Сахари. Саме ці відмінності слід було б досліджувати уважніше. А отже, насам-
перед слід розглянути змінну гру між імперським пануванням і дискурсом — і не 
лише в історичній науці. Вплив орієнталістських стереотипів на колоніальні прак-
тики потребує детальнішого, ніж раніше, вивчення.

які висновки ми маємо нині для Російської імперії? якою мірою структурність 
цієї імперії вплинула на орієнталістські погляди й навпаки? У книзі «Серед імперій», 
що вийшла 2006 р., американський історик Чарльз М. Майєр досить узагальнено 
виходить з єдиної, сильно авторитарної державної структури Російської імперії40. 
Владу там, за його словами, — так само як і в інших колоніальних імперіях — забез-
печено за допомогою інституціоналізованих транснаціональних мереж еліт, імпер-
ського прикордонного режиму і частково структурного, частково фізичного репер-
туару насильства.

Дійсно, до падіння царської імперії співіснувало безліч різних форм практики 
панування: правовий статус населення колоніальних периферій, масштаби втручан-
ня в тубільні життєві світи і ступінь ментальної взаємозгоди з боку метрополії в ці-
лому набували різних розмірів. Такі регіони, як-от південний Кавказ чи Крим, де 
значна частка мусульманського населення, у юридичному та економічному плані 
відчули на собі інклюзивну політику41. Воднораз Бухарський емірат і Хівинське 
ханство були класичними протекторатами, як про них відомо з інших імперій. Там 
російська влада хоча і контролювала економіку і зовнішню політику, але залишила 
недоторканими суспільне й культурне життя42. 1882 р. в Російській імперії було 
створено за допомогою «Статуту про управління інородців» особливу правову кате-
горію для значної кількості неслов’янських жителів. Мусульманські, анімістичні й 
кочові мешканці, до прикладу, Сибіру, Центральної Азії або північного Кавказу під-
падали під цю категорію. Вони перебували поза правовим кодексом центральноро-
сійських областей. Спочатку статут мав би посприяти облікові їхніх специфічних 
життєвих обставин також і в адміністративному плані. Упродовж ХІХ ст. поняття 
«інородець», проте, уживали все більш пейоративно і точилися дискусії про його 
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культурну відсталість43. Для татарського населення Криму або регіону Волга-Кама, 
навпаки, не заперечували певний ступінь цивілізованості, щоб їхні права та обов’язки 
несуттєво відрізнялися від прав і обов’язків російських вірнопідданих. Їхні світські 
еліти було всіляко кооптовано. Сільське населення частково навіть мало кращі по-
зиції, ніж їхній соціальний пандан у центральних російських областях, адже воно не 
підкорялося чинному в Росії до 1861 р. кріпацтву й мало — принаймні теоретично, 
не завжди на практиці — низку привілеїв, що передавалися від покоління до поко-
ління, стосовно великих землевласників44. Однак цей, порівняно з іншими імпері-
ями, сприятливіший правовий статус принаймні кількох тубільних груп у жодному 
разі не означав відсутності орієнталістських приписів. Радше російські імперські 
еліти від кінця XVIII ст. взяли до свого репертуару стратегій легітимації місію циві-
лізації, що тоді вже була класичною. Легендарним виявився циркуляр 1864 р. міністра 
закордонних справ Александра Ґорчакова (1798–1883) до європейських великих 
держав, де йшлося про зобов’язання Росії як цивілізованої держави «прищепити 
напівдиким мандрівним народам без стабільної громадської організації (…) спо-
кійніші звичаї»45. Незалежно від правового статусу інородців46 для підлеглих груп 
або ж статусу щодо привілейованих вірнопідлеглих47 орієнталістський репертуар зі 
своїми дихотомічними конструкціями цілковито вичерпувався: так, кочівницькі 
культури вважалися неповноцінними порівняно з осілими, (православні) христия-
ни вважалися більш працездатними й лояльними, ніж мусульмани (чоловічої статі), 
які й без того вважалися дегенерованими, незмінюваними, небезпечними, неохай-
ними й такими, що важко піддаються вихованню48. Воднораз, як і на Заході, у того-
часній літературі й публіцистиці побутував образ «шляхетного дикуна»49, передусім 
у романтизмі. Цей тип деколи був схожий на «типово східного», тобто люблячого 
беззастережно-дико «чужого», якого російський письменник Михаїл Лермонтов 
(1814–1841) увічнив у образі своєї Бели50. У будь-якому випадку можна констатува-
ти, що розроблений Саїдом демонстративний орієнталізм явно існував у Російській 
імперії та виник на полі знання або прямого контакту з чужим. поряд із цим набув 
розвитку латентний орієнталізм, який живиться плодами уяви. У дискусіях імпер-
ських еліт щодо Сходу неодноразово підкреслювався асиметричний зв’язок між 
цивілізованими російськими/православними вірянами й недорозвиненими, есен-
ціалізованими «східними людьми» — незалежно від того, чи були вони кочівниками-
інородцями або прирівнювалися до російського населення.

Про специфіку російських дискусій навколо Сходу
Навіть якщо, як уже згадувалося спочатку, у цій статті ми виходимо радше з ви-

нятковості представленого Саїдом класичного орієнталізму, чи не слід зачепити 
питання особливості — не унікальності — ситуації з Росією? Вона виникала з істо-
ричної генези і специфіки Російської імперії, породила специфічні колоніальні 
практики, а також специфічні колоніальні дискурси. Впадає в очі вже доволі рідкіс-
не використання поняття «колонії» для поступово завойованих територій: так, для 
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прикладу, природодослідник і відомий ідеолог панславізму Ніколай Данилевський 
1871 р. писав, що Росія ніколи не володіла колоніями51. Адмірал і великий землев-
ласник Мордвинов зараховував принаймні Грузію і Крим через їхні кліматичні 
особливості «до наших колоніальних територій»52. Крим був для нього до того ж 
«найпрекраснішим куточком нашої рідної імперії»53. Таке неясне визначення меж, 
проте, не є незвичайним у трансконтинентальних імперіях, адже немає «чіткої від-
мінності між імперським центром/метрополією з одного боку і підпорядкованою 
колоніальною територією — із другого боку»54. Факт переважно трансконтиненталь-
ної експансії в будь-якому випадку мав далекосяжні наслідки для утворення росій-
ської нації, адже вона ускладнювала «чітке розведення понять національної держа-
ви й імперії»55. Це викривлювало також погляд на Росію як на колоніальну державу, 
адже підтримувалось уявлення про «природний характер» російської експансії, за 
словами історика Васілія Ключевського (1842–1911)56. подібним чином, утім, інтер-
претував американський президент Теодор Рузвельт 1903 р. просування на Захід, яке 
він тлумачив як «біологічно природне» і мало не лейтмотивне для історії американ-
ської нації57. І без того від часів Токвіля постійно порівнювали російський і амери-
канський процеси експансії. Обидві імперії, подібно до Австро-Угорщини, колива-
лися між частковою імперською амнезією і думкою, що одна з них є, строго кажучи, 
кращою колоніальною державою58. Усі держави приймали деколи своїх чужоземних 
гостей у своїх «взірцевих колоніях» у Криму59, на Філіппінах60 або в Боснії-
Герцеговині61, щоб представити своє розуміння нібито хороших і ефективних коло-
ніальних практик. Багато в чому імперські еліти були переконані в тому, що вони не 
є взагалі колоніальними державами, а радше посланниками, що приносять цивілі-
зацію і (в американському випадкові) демократію, такі класично орієнталістські.

просторова близькість між росіянами та неросіянами/азійцями зумовила також 
життєвий колоніальний encounter, який раз у раз позначають як інклюзивний у 
класичних імперіях, описаних Саїдом62. приклад: особливо в британських дискусі-
ях категорія раси відігравала вирішальну роль у розмежуванні понять свого й чужо-
го. Це суттєво зачіпало комплекс сексуальності. Тоді як поширеним був нерегульо-
ваний конкубінат між білими чоловіками й тубільними жінками як ієрархічний 
сексуальний зв’язок, у Британській імперії подібні справжні шлюби були проблем-
ними63, на відміну від російського контексту, де в подорожніх нотатках і літературі 
поширені розповіді про кохання між тубільними мусульманками й чоловіками-
християнами. Тому наступний сюжет не справляє враження унікального64: в одній 
підпорядкованій Росії «екзотичній області», у цьому випадку йдеться про Крим, 
один християнин закохується в прекрасну дівчину-татарку, а вона в нього. по тому 
як він її переконливо запевняє, «що Магомет не був пророком», вона залишає рідну 
домівку і релігійну спільноту мусульман, т. зв. умму. потім вона проходить обряд 
православного хрещення. Щастя молодих стикається на своєму шляху з різними 
перешкодами внаслідок стосунків двох релігій. Але допомогти подолати їх вдається 
завдяки зусиллям російських високопосадовців або навіть самого царя. Східна дів-
чина стає, таким чином, сполучною ланкою між колонізованими і колонізаторами. 
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Завдяки православному хрещенню дівчина стає не лише «цивілізованішою», вона 
воднораз отримує «шанс» уникнути власних релігійних і громадських порядків, де 
панують чоловіки. Ніколай I нібито навіть планував масові весілля між черкеськими 
жінками й розквартированими на чужоземних територіях російськими солдатами, 
від чого його насилу змогли відмовити. Цареві радники розуміли, що це радше 
спричинило б гарячий опір, адже шлюб із невірним для мусульманки був смертель-
ним злочином65. Незалежно від числа подібних випадків, оскільки шлюби християн 
і мусульман залишались у дорадянський час радше винятком: у російському коло-
ніальному контексті зв’язок російських чоловіків і тубільних жінок був бажаним без 
будь-якого остраху перед metissage (метисацією). подібне практикували й іспанські 
чи голландські імперські еліти, які часом підтримували шлюби тубільних жінок і 
колонізаторів, оскільки вважали це частиною політики союзів66. У жодному разі для 
російського орієнт-дискурсу не слід констатувати, що біологічні та расистські роз-
мірковування про чуже відіграли набагато меншу роль, ніж у британському або ні-
мецькому контексті. Завдяки «спільній історії», географічній близькості та створю-
ваним у результаті поселення росіян загальним життєвим світам також і в царській 
імперії мали місце акультурація, гібридизація і форми креолізації67. Слов’янські 
поселенці в колоніях переймали елементи чужих культур і адаптували їх до місце-
вості. У цьому теж полягає специфіка орієнталізму в царській імперії.

Про функції орієнталістського дискурсу  
в царській імперії — висновки

Чимало істориків уважають «захопливим елементом російської думки про Азію» 
те, що чимало представників імперських еліт високо оцінювали спільний російсько-
азійський спадок68 — і таким чином оцінювали «цей» безпосередній Схід позитив-
ніше, ніж у розглянутих Саїдом дискурсах. представники впливових філософських 
шкіл, як-от, до прикладу, слов’янофіли в ХІХ ст. й уже згаданий Данилевський або 
навіть Фьодор Достоєвський, а також пореволюційні євразійці спробували інакше 
оцінити азійський спадок росіян, який із західноєвропейської точки зору розгляда-
ли як недолік, — а саме вважати його своєю перевагою69. Таким чином, вони обрали 
інший шлях, відмінний від т. зв. російських західників70. Такі їхні протагоністи, як 
пьотр Чаадаєв, Віссаріон Бєлінський і Александр Ґерцен хотіли якомога швидше 
подолати сконстатоване ними відставання в розвитку за допомогою максимально 
повного запозичення західноєвропейських культурних, економічних і соціальних 
стандартів та панівних там уявлень про «цей» Схід. Так само й інтелектуально схиль-
ні до «Азії» слов’янофіли й євразійці не виходили з симетричності російсько-
азійських стосунків, а схилялися до особливої відповідальності, навіть до виховно-
го боргу Росії перед цією країною світла. Це було специфічним, та все ж орієнталіст-
ським способом мислення.

Незалежно від того, які з цих філософських шкіл розглядати, у російських дис-
кусіях щодо Сходу йшлося не лише про стосунки росіян й азіатів або взагалі коло-
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ніальних чужих, а також про позицію Росії в рамках уявної європейської цивілізації. 
Ментальне звернення до Сходу, приміром, у Достоєвського, було виявом інтерна-
лізованого відчуття другосортності перед «Європою» по Кримській війні, оскільки 
росіяни в Європі були лиш «нахлібниками й рабами», а в Азії — панами. «У Європі 
ми були татарами, а в Азії ми постанемо європейцями. Місія, місія наша цивіліза-
торська в Азії підкупить наш дух і захопить нас туди, тільки б почався рух»71.

позірна особливість російського орієнталізму була, таким чином, наслідком 
амбівалентності царської імперії як колоніальної держави й колоніального об’єкта. 
Російський орієнталізм є виявом у цілому спірного колективного саморозташуван-
ня російських еліт між есенціалізованим Сходом і не менш есенціалізованим За-
ходом. І в цьому полі напруг бачимо функцію російського орієнт-дискурсу та дале-
косяжну участь у загальноєвропейському орієнталізмі. У російському випадку ця 
участь мала завдання не лише сприяти своєму інтелектуальному пануванню над 
т. зв. Сходом. Ці дискусії допомогли рівночасно російським імперським елітам у 
процесі створення колективної самосвідомості. Власному уявному колективу слід 
було передати, що Російська імперія є цивілізованою, європейською державою, яка, 
попри всю свою своєрідність, здатна і може практично й інтелектуально формувати 
свою імперію.

Отже, на вічне питання про застосовність орієнталізму Саїда до російського 
прикладу доволі просто відповісти: якщо ми пам’ятатимемо не лише про частково 
реалізовану потребу більш не згадувати про «якийсь» орієнталізм а ля Велика Бри-
танія чи Франція, а про різноманітні орієнталізми, ця проблема незабаром 
розв’яжеться сама. про це вже говорили, і не лише Юрґен Остергаммель, який, як 
дехто, розширив знання про глобальні феномени начебто колоніалізму й імперіа-
лізму: «Лише якщо зважитися на надзвичайні узагальнення, можна <…> через про-
стір, час і національно-культурні погляди дійти загальних висновків про світогляд 
представників колоніалізму й колоніального панування»72.
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