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В. СТАМБУЛІ)В.

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В ТУРЕЧЧИНІ ').

Ми не обмежимося в цій статті наведенням тих явищ, що їх ви
кликала в Туреччині світова криза, тому, що за останні роки турецьке 
народну господарство переживав власну глибоку кризу, що ма§ особливі 
характерні риси і тільки дуже поглиблена світовою кризою.

Базуючись на тому факті, що в 1930 р. турецький вивіз, порівню
ючи з минулим роком, скоротився тільки на 23/4 %, а також вказуючи, що 
ціни на основні статті турецького експорту упали менше, ніж ціни на 
статті вивозу інщих країн, ряд турецьких економічних діячів ладні 
зробити висновки, що світова криза майже не зачепила Туреччини. 
Таку заяву нещодавно зробив, між іншим, видатний представник 
Стамбульської Торговельної Палати — Фуртун Заде Мурад,

Звичайно, таке твердження не можна визнати за обґрунтоване* 
Правда, Туреччина, поки що, від світової кризи потерпіла трохи менше, 
ніж інші східні країни, як що міркувати за зовнішніми ознаками: 
торговельним балансом, індексом експортових цін, статистикою без
робіття. Але світове аґрарне перевиробництво, звуження ринку збуту
с. -г. продуктів, різке падіння світових цін на них не могло не по
значитися на виключно хліборобській країні, якою g Туреччина. З  
другого боку, було б не менш помилково припускати, що всі хвороб
ливі процеси в турецькій економіці за останній час зводяться й по
яснюються тільки впливом світової кризи.

Завдання цього нарису ц: проаналізувати згадані нами вище хвороб
ливі процеси, що сталися від різних внутрішніх і зовнішніх причин, 
а також виявити складний і поглиблений вплив світової економічної 
кризи на вже й без того кволе турецьке народну господарство.

*) Від редакції. Стаття нашого грецького кореспондента т. Стамбулова збіга
ються за темою з надрукованого в попередньому нумері нашого журналу статтею
т. Величка. Але, збігаючись темою, вона не збігаються змістом. Тов. Величко в 
своїй статті досліджую, головним чином, політичну кризу немалізму, що зростаю 
на базі економічної кризи; тому основне настановлення статті скероване на 
висвітлення класових взаю-мин і класової боротьби в Туреччині. Тов. Стамбуле» 
висвітлюю в своїй статті, в основному, економічну кризу в її народньо-гос- 
подарчих проявах, тільки побіжно торкаючись соціяльно-політичних моментів. 
Т<>му, що автор подаю багатий і значною мірою вперше оголошуваний в нашій 
пресі фактичний матеріал,його стаття не тільки добре доповнюю статтю т.Величка, 
але маю самостійний інтерес. Тому, друкуючи в цьэму нумері статтю т. Стам
булова, редакція відкладаю закінчення статті т. Величка до наступного нумера.



Після Льозанського миру в економічному житті Туреччини можна 
спостерігати два зовсім відмінних один від одного періоди.

Перший з них, від Льозанни до 1925 26 р., характеризуються пев
ним ростом національної економіки, ростом, безумовно, переоціненим 
і покладеним в основу перебільшених оптимістичних висновків про 
перспективи дальшого господарчого розвитку Туреччини. А як що 
крива господарчого розвитку і за цей період, як що його детальніше 
вивчати, не давала підстав реклямованим капіталістами блискучим 
перспективам, все ж не можна заперечувати, що турецьке народну 
господарство ^а цей період проґресувало і країна до певної міри 
позбувалася й виліковувала найболючіші рани, заподіяні війною і зв’яза
ною з нею розрухою. Процес відчуваються, не зважаючи на зовнішню 
фінансово-економічну бльокаду, що нею оточили Туреччину імперія- 
-лісти, не вважаючи на натиск зовні (мосульське питання, сирійський 
кордон) і серйозніші політичні ускладнення в самій країні (курдське 
повстання, боротьба з антикемалістською опозицією і т. ін.).

Туреччина нібито успішно боролася і перемагала всі труднощі. 
Бюджет почав урівноважуватися, обороти зовнішньої торгівлі зростали, 
не вважаючи на дефіцитність торговельного балансу, ліра падала 
порівнюючи повільно; уряд не потрібував емісій і в той же час виділяв 
великі суми на прокладення залізниць, на банки, на промисловість 
на збільшення обороноспроможности країни. Проведено ряд важливих 
політичних, юридичних і економічних реформ (з них треба згадати 
про скасування ашару), що мали на меті утворити сприятливий ґрунт 
для розвитку виробничих сил країни. П‘ятиріччя льозанського еконо
мічного режиму закінчувалося і уряд готувався запровадити нові 
митні тарифи, підписати нові ((вільні» торговельні договори, що мали 
забезпечити інтереси національної промисловості! і торгівлі й дати 
приплив нових коштів до державної скарбниці. Навіть у бойкоті Ту
реччини чужоземним капіталом позначився деякий прорив: шведські, 
французькі, німецькі, японські, бельгійські та інші групи і капіталісти 
вели переговори, засновували підприємства, взялися до залізничого, 
міського та промислового будівництва, розвідували багатства надр, 
давали короткотермінові комерційні кредити.

Внутрішні успіхи Туреччини відбивалися й на ї ї  міжнародньому полі
тичному становищі. Найбільші європейські імперіалісти: Англія, Фран
ція й Італія та їхні дрібні васали в своїй запеклій боротьбі один з одним 
почали зважати на міжнародну значення Туреччини. Туреччину почали 
частенько запрошувати до Ліґи Націй і втягувати у європейську політику.

І під впливом цього у турецьких буржуазних державних діячів 
складалося вражіння, що немау органічних перешкод, щоб Туреччину 
приняли до «великої родини» європейських буржуазних держав і щоб 
«мирний» і «льояльний» чужоземний капітал поплив до країни. Кінець 
кінцем, щоб усунути останні перепони, заплющуючи очі на реальну 
небезпеку й труднощі, зважаючи на «джентльменство» міжнароднього
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капіталу, уряд Ісмега-паші підписав з держцями Отаманського Боргу 
угоду, що поклавши тягар сотен мільйонів лір на ряд поколінь праців
ників Туреччини, не маю навіть натяку на кредити, якими Туреччина 
могла б, розвиваючи свою економіку, полегшити собі виплату султан
ських боргів. За ці§ю згодою підписано другу: про викуп Анатолій- 
ської залізниці. Тут Туреччина так само гойно винагородила капіта
лістів за залізницю, яку імперіалісти будували для колоніальних вигод 
і яку вже давно оплатив турецький нарід.

Це був кульмінаційний пункт оптимізму турецьких панівних кіл, оп
тимізму, надхненого почасти збільшеною оцінкою господарчого проґре- 
су й можливостей країни. Але ще перед підписанням цих угод в госпо
дарчому житті Туреччини з'являються тривожні симптоми. Починаються 
другий період, що характеризуються виникненням і ростом економічних 
труднощів, що призвели країну до такого стану, коли панівні кола 
цілком одверто заговорили про важку фінансову й економічну кризу.

Посуха, неврожай, повідь, руйнація хаотично-стихійної торгівлі, 
падіння ліри і важкі наслідки цього для турецьких фірм, що купували 
закордоном у кредит, певиправдані сподівання на нові тарифи, припи
нення індустріалізації, важкі наслідки обміну людністю з Греччиною, 
криза збуту в самій країні через зубоження трудівних класів, надмірний 
тягар Оттоманських і залізничих боргів, нарешті, вплив світової еко
номічної кризи, ось що загалом визначило сучасну важку і загальну 
кризу турецької економіки.

Далі ми ще повернемося до виявлення основних причин кризи 
турецької економіки, а поки що розглянемо ті ознаки, які говорять, 
що в господарчому житті країни не все гаразд.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ.

І З  всіх галузів турецького народнього господарства зовнішню тор
гівлю найбільше й найдетальніше висвітлюю статистика, що ї ї  кілька 
років тому почав оголошувати турецький уряд. Правда, багато компе
тентних осіб визнають цю статистику дуже неточною, але все ж вона даю 
нам досить вичерпні відомості про товарообіг Туреччини з закордоном.

Цифри, що їх  оголосила Головна Митна Управа, дають нам такі 
дані про зовнішню торгівлю Туреччини за останні вісім років (в млн. 
тур. напер, лір):

Р о к и Імпорт Експорт Дефідит Активне
сальдо

1923-. ; . . . 141,7 . 84,6 00,1 —
1924 .................. 193,(і 138,8 31,8 —
1925 .................. 242,4 193,1 19,2 —
1926 .................. 234,0 180,1 48,2 —
1927 .................. 211,3 158,4 52,9 —
1928 .................. 223,5 173,5 50,0 —
1929 .................. 250,2 155,2 101,0 —

1930 .................. 117,5 151,5 — 1,0



В. Сшамбуловб

Із ціюї таблиці ми перш за все бачимо, що 1925 р. ю рекордним 
(і на той же час лередамшім), так щодо імпорту, як і щодо ексиорту. 
(Правда, в 1929 р. довіз до Туреччини в тур. напер, лірах трохи біль
ший за довіз 1925 року, але треба памсятати, що в 1929 р. турецькі 
купці збільшили довіз товарів перед запровадженням нового митного 
тарифу і що тому зріст товарообігу був штучний і різко позначився 
в наступному 1930 р. на скороченні імпорту і усього товарообігу).

Проте, вищенаведсна таблиця не даю справжнього уявлення про 
стан турецької зовнішньої торгівлі за останні роки. Аджеж від 1925 р. 
курс ліри безперервно падав, і тому, щоб маги справжні уявлення 
про турецьку зовнішню торгівлю, ми маюмо перевести ліри на сталу 
валюту.

Видатний німецький спеціаліст Мюллер, що на запрошення турець
кого уряду дослідив стан турецьких фінансів, подав у своїй нещодавно 
оголошеній доповіді таку картину імпорту й ексиорту в мільйонах 
англійських фунтів за середнім курсом ліри за відповідний рік:

Р о к и Імпорт Експорт

1923 . . . . . . 17,7 10,1
1924 . . . . . . 22,1 18,1
1925 . . . . . . 27,2 21,7
1926 . . . . . . 25,2 20,2
1927 . . . . . . 22/. 16,8
1928 . . . . . . 23,2 18,0
1929 . . . . . . 25,6 15,5
1930 . . . . . . 14,3») 1.1,7')

І З  ціюї таблиці бачимо, що навіть в 1929 р. з його величезним 
рухом імпорту, цей останній в сталій валюті був менший за імпорт

Щодо ексиорту, то не вважаючи на деяке збільшення в 1928 р., 
він весь час падав.

Звичайно, скорчення імпорту до певної міри можна сприймати 
як позитивне явище, оскільки тим самим закордон упливав менше 
валюти, утворюються умови для стабільности ліри й ослаблюються 
конкуренція чужоземних товарів з місцевою -промисловістю. Але в 
даному випадку цих наслідків немаю. 1 справді, рівнобіжно до падіння 
імпорту скорочуються й експорт, і тому, починаючи від 1925 року, не 
вважаючи на змешення довозу, дефіцит торговельного балянсу неухильно 
щороку сягаю великої цифри, близько 50 млн. т. л.

Якщо в 1930 р. ми й маюмо невеличке активне сальдо в і млн. т. л., 
то не треба забувати, що минулого року товарів завезено на два роки 
наперед.

9 Останні дві цифри в доповіді Мюллера подано не в англофунтах, бо її  
оголошено ще в 1929 році. Яа англофунт» перевели ми за середнім річним 
курсом.
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І тому, якщо перекласти половину дефіциту 1929 р., що досягнув 
100 млн. т. л., і на наступний 1930 р., то ми переконаймося, що і 
в 1930 р. дефіцит зовнішньої торгівлі не менший за ту ж таки 
цифру в 50 млн.

Скорочення імпорту не дало реальних наслідків тубільній промис
ловості, оскільки його обумовлювало зниження покупної спромож- 
ности населення, і тому однаково било і по тубільній промисловості.

Тепер перейдемо до обговорення основної сїруктури турецького 
імпорту і виявимо, за рахунок яких статтей він зменшився.

Ось таблиця найважливіших статтей турецького довозу від 1925 р. 
(в мільйонах тур. пап. лір; у круглих цифрах):

1925 1920 1927 1928 1929 1930

Бавовняні вироби ............................... 74,0 71,0 50,0 52,0 60,0 3*2,0
Вовняні вироби .................................. 17,0 1,0 18,0 15,0 18,0 11,0
М етали .................................................. 21,0 22,0 22,0 26,0 53,0 23,0
Рідке паливо, техн. олії і т. ін. . . . 10,0 10,0 9,0 11,0 11,0 7,0
Колон, товар, (головне чай, цукор, 

кава) .............................................. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 14,0
Машини, механ. облад................. ... . 7,0 10,0 9,0 10,0 13,0 12,0
Злаки та вироби з н и х ....................... 22,0 6,0 4,0 8,0 18,0 2,0

У вищенаведеній таблиці перш за все впадав в оні неухильне 
зниження довозу бавовняних товарів (майже виключно тканин). 
Тому що за останні три-чотири роки тубільна бавовняна промисловість 
майже не зростала, то треба зробити висновок, що в країні різко 
скоротився попит на бавовняний текстиль, що його вживають ши
рокі маси людности, що вказуй на погіршення їхнього становища.

Поміж 1926-1927 р.р., коли різниця в загальній цінності імпорту 
(його скорочення) становить 23,3 млн. т. п. л., скорочення імпорту 
самих бавовняних виробів становить понад 21 мільйон, т.т. близько 
90 °0 загального скорочення імпорту. Також знаменним ю скорочення 
ціюї статті імпорту в 1930 р. до 32 млн., якщо навіть обраховувати 
лишки текстиля з імпорту 1929 р.

Аналіз» структури турецького імпорту говорить нам ще про один 
дуже важливий факт: мало не весь турецький довіз складаються з 
споживальницьких товарів.

Щ е Смірнський конґрес 1923 р. мав на меті розвинути турецьку 
індустрію, щоб країна менше залежала від закордону. Після конгресу 
про це багато говорено і кемалістська преса багато про це писала. 
Доводили — ніби Туреччина вже вступила на шлях індустріалізації і 
успішно йде ним. Ми повернемося до питання про турецьку промис
ловість, зараз же поглянемо, оскільки це показую статистика зовніш
ньої торгівлі, на такі цифри довозу ДО Туреччини машин і механіч
ного устатковання, що малюють справжній темп індустріалізації 
країни.
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(в млн. тур. пап. лір)

1923 р . , . .................. 1,3
1924 » . . . . . . ' .  5,6
1925 ») . . . . . .  7,7
1926 » . . .................. 10,1
1927 » . . .................. 9,7
1928 » . . .................. 10,0
1929 » . . .................. 13.0
1930 » . . . . .  і2;о

Р а з о м .................. 70,0

Інакше кажучи, протягом 8 «ударних» років до Туреччини дове
зено тільки на 70 млн. машинового устаткування, т.т. менше ніж  
тільки в 1925 р. довезено самих бавовняних виробів.

Але й ці дані будуть не менш задовільнені, якщо розшифрувати, 
З чого в своїй значній частині складаються цей імпорт (в тис. тур* 
пап. лір):

1925 1926 1927 1928 !
1

1929

Парові к о т л и ................... • - 112 294 275 400 520
Електр. двигуни і машини . . 37 47 20 85 634
Дінамо, акумул........................... 163 174 514 326 188
Локомоб. і парові машини для 

трансп. * ............................... 511 441 174 88 144
Текстпльн. м а ш и н и ................ 247 218 119 371 667
Охолож. прибори, дистил., ра- 

фінат......................................... 103 70 50 163 98
Машини для перетопл. тип. 

ш риф та................................... 6 2 39 14
1

45
Друк, і літогр. машини . . . . 101 90 67 113 424
Машини і мотори парові й га

зові .......................................... 2,867 4,568 3,576 3,344
!

4,000
С.-г. машини............................... 2//14 2,125 1,946 2,298 1,840
Швейн. машини....................... 143 355 333 353 451
Гаптув. і в‘язальн. машини . . 232 166 133 104 186
Станки і футл. для машин . . 33 145 128 150 j 343
Ручні машини (преси, смоки 

та інш .)................................... 279 483 350 585
і
і 388

Запасы, част, до різн. машин . 679 1,710 • 1,304 1,687 І 1,486
Друк, та рахів. машини . . . 87 113 185 3721 1,6*3

ІЗ ціюї таблиці ми бачимо, що коли відкинути с.-г. машини, дру
карські та рахівничі машини, швейні машини, а також локомотиви 
для транспорту, устаткування І-для дрібних майстерень, друкарень, 
^ітографій, устаткування для будівельної промисловости, довезене
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чужоземними фірмами, то тільки невеличка частина рубрики імпорту 
«машини», справді, йде на промислове будівництво.

Теж саме можна сказати про рубрику «транспорт», до якої засто
совано дорогі авто, вельосипеди, мотоцикли, навіть дитячі коляски(!) 
і т. ін., що становлять більшу частину довозу. За п‘ять років від 1925 до 
1929 р. до Туреччини довезено тільки на 3 млн. рухомого товаро
вого складу, що при перебігові турецьких залізниць вказуй на не
значний товарообіг.

ще одна стаття довозу, що також може давати ілюзію. І справді 
коли ми бачимо, що Туреччина щороку довозить на 2 0 -3 0  млн. 
лір «металів», то мимоволі спадам на думку, що тут ходить про сиро
вину для металюріійної промисловості!. На жаль, це не так. Більша 
частина ціюї рубрики довозу так само припадав на споживальнпцькі то
вари, як от ліжка, грубки, тази, кострулі та інш., аж до підков та 
підковних цвяхів. Багато металю йде на міське будівництво і на 
Звсязок (дрот). Тільки мізерну частку довожуваного металю використо
вуються, як сировину для дрібних метальових майстерень, тому що в 
Туреччині великої металюргійної промисловости немаю*

Перейдемо до вивозу. Ми вже раніш говорили, що, починаючи 
від 1925 р., турецький вивіз загалом виявляю неухильну тенденцію 
зменшуватися. Тепер подивимося за рахунок яких статтей він най
більше знижуються (важливіші статті; в млн. тур. пап. лір).

1925 1926 1927 1928 192!)

Овочі, городина....................... 37,6 33,7 25,5 34,3 23,9
Т ю т ю н ....................................... 60,4 67,4 44,0 54,1 40,9
Бавовна ...................................... 15,5 12,1 10,6 10,3 11,3
В овна....................... ... 11,6 16,0 17,0 18,5 15,8
Фарби, хемічні й фармацевт, 

речов., парфум., смоли . . . 11,8 11,6 9,8 10,6 13,2')
Злаки та вироби з них . . . . 5,1 6,1 9,0 6,1 3,3
Шкури тварин, відходи . . . . 4,5 3,6 3,1 6,2 4,8
Рослинні о л і ї ........................... 6,9 0,7 7,7 1,4 8,7
Обробл. шкури, шкіри, х\тра . 3,0 2,2 3,2 3,5 3,6
Дерево, вироби з нього, щітки . 4,0 4,4 2,6 3,2 2,5
Шовк ...................................... 2,5 2,8 1,6 2,3 1,5
Паливо ...................................... 2,3 3,6 1,5 1,6 2,0
Метали (мінерали, руди) . . . 3,7 4,9 4,7 3,7 4,6
М'ясні й рибні продукти . . . НД 6,6 7,1 7,6 8,3

Ми вже бачили вище, що загалом турецький експорт поволі па
даю від 1925 р. Різниця між 1925 та 1930 р.р. становить 7 млн. 
ф. ст., або понад 70 млн. лір по тодішньому курсу. Вищенаведена

*) Великі цифри ці$ї графи дають, головне, такі продукти: вальонея; rv- 
мідрагаит та опій; вивіз цього останнього значно збільшився від 1929 р.
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таблиця показуй нам, за рахунок яких саме сгаттей зменшувався ту
рецький вивіз: за рахунок тютюну й овочів, т. т. основних статтей 
турецького експорту. По інших статтях ю коливання, але зниження 
по цих статтях дуже помітне, особливо, як що зважити, яке місце 
вони посідають в турецькій економіці. Нижче ми ще повернемося до 
причин цього явища.

Отже, із цифр турецької зовнішньої торгівлі, ми можемо конста
тувати такі хворобливі явища: 1) великий щорічний дефіцит, що г. 
середньому сягаю 50 млн. лір; 2) скорочення імпорту,— не через 
заборонну політику або збільшення місцевої продукції, але через 
зменшення покупної спроможности населення; 3) велику перевагу в 
номенклатурі імпорту споживальницьких товарів, серед яких ю ба
гато речей розкошу і речей вжитку заможних класів, за проґресив- 
ного зменшення довозу речей широкого вжитку незаможних класів; 
\) малий довіз речей промислового устаткування, сировини для об
робної промисловости і рухомого складу залізничного транспорту;
5) падіння експорту, особливо по основних статтях турецького 
вивозу*

Збільшення зовнішнього товарообігу в 1925— 26 р. зв^язано з тим, що 
турецьким імпортерам закордоном відкрито великі, хоча й короткотермі
нові кредити. Цим пояснюються, між іншим, і швидкий ріст імпорту де
яких країн (Італія, Німеччина, Чехословаччина), в той час, як тор
гівля інших країн (напр. Англії, що не поступалася традицією про
давати за готівку; зменшувалася. Співвідношення між турецькою 
лірою й курсом валюти різних країн так само впливало на напрям 
потоків турецької зовнішньої торгівлі. Щодо цього, то інтересна 
така таблиця (в млн. тур. пап. лір):

і 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Італія . ........................... 28,3 40,9 43,4 37,1 26,0 26,4 31,7 20,1
А н г л ія ........................... 25,0 34,2 37,8 33,0 28,7 27,4 31,1 16,5
Ф ранція........................... 13,2 18,3 26,0 31,9 29,1 29,1 26,4 15,4
Німеччина ................... 9,2 19,1 27,4 32,3 30,0 31,7 38,8 27,4
а  Л.С.Ш........................... 11,0 11,3 19,6 8,1 8,1 10,1 17,2 6,0
Чех полов. * ................... — 6,1 10,1 16,4 13,6 13,6 — 8,1

Щодо вивозу Туреччини но країнах, та за останній час найбіль
шими ринками збуту для Туреччини ю Італія, Німеччина, П.А.С.ЇП., 
Франція, Англія та Греччина. Ми не подаймо таблицю ціюї стати
стики, тому що вона маю багато неточностей. Наар., всі товари, що 
йдут транзитом через Тріюст, записано, як вивіз до Італії й т. інш.

Легко одержувані із Італії та інш. країн кредити, як ми вже 
казали, сприяли турецькій торгівлі протягом 1925-26 р.р. Але вже 
починаючи від 1927 р. Туреччина починаю переживати явища това
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рової інфляції, затримки, що віщували кризу, яка незабаром і грим
нула наиочатку 1928 року, коли збанкрутували такі солідні фірми, 
що ними пишалася нація, як от «Авендук-Заде», «Булгурус», «Немлі- 
Заде» та інш., а також чимало найбільших левантинських підприємств, 
як «Герсон Леві», ссВахрам Себухіян», «Місак Мерджімекіян», «Мен- 
дикіян)) та інш. Від солідних турецьких комерсантів вже в 1928 році 
доводилося чути, що за 20 — ЗО років їхньої практики вони не за- 
памсятали такого скрутного становища.

За цей період кемалістська преса детально висвітлювала причини 
цієї кризи. На ї ї  думку, ї ї  з одного боку обумовлювало підвищення 
і стабілізація італійської лірети (турецькі купці одержавши кредити 
по курсу ф. с т .= 1 3 0 — 135 італійських лір, мусили платити по курсу 
ф. ст. =  86 іт. л ір )1), з другого боку, надто високі ціни на товари, 
через тяжкі умови кредиту, нарешті, помилки купців, що кредиту
ються і збільшують свої обіги диспропорційно до своїх власних 
коштів.
І Депресія 1928 р., що сталася через затоварювання, змінилася штуч

ним ажіотажем літа 1929 року перед уведенням нових митних тарифів. 
Ще перед тим, як меджліс ухвалив новий митний закон, турецька 
преса почала писати про майбутнє різке збільшення митних тарифів. 
Оголошений після ухвали парляменту новий закон ще більше пере
конав комерсантів в тому, що товари подорожчають. Навпаки пере
говори з чужоземними дерясавамп про нові торговельні договори 
і конвенційні ставки, за цими договорами, були для всіх таємницею. 
Так виникла упевненість купців і оптових імпортерів, що новий 
тариф ц е — золотий розсип, що їх збагатить. Забуваючи про змен
шення купівельної спроможности країни, вони гарячково почали 
закупати всілякі речі (в тому числі речі розкошу) закордоном. Ту
рецькі купці пускалися для цього у найризиковитіші афери: кредити 
в Туреччині й так дорогі, а вони погоджувалися платити ще вищі 
проценти тільки б перехопити грошей, що були потрібні для аван
сування закордонних фабрикантів. Комісіонери вмовляли чужоземних 
фабрикантів довозити до Туреччини як найбільше товарів, поки не 
уведено нові тарифи, обіцяючи золоті гори. В наслідок, в Туреччині 
утворилися величезні консиґнаційні склади товарів, і нечуваний ажіо
таж на товаровому й кредитовому ринкові.

Ось що писав годі «Економіст д’Оріан» (єдиний серйозний еко
номічний журнал в Туреччині):

«Зважаючи на наплив кораблів, навалу по складах та митницях, 
довгу чергу махунів (їх зараз стоїть в Золотому Розі не менш, 
як 500, що не можуть розвантажитися, бо всі склади повні), можна 
гадати, що ми повернули на 10 років назад, коли на другий день 
після закінчення війни країна потрібувала усього. Чужоземні фабри
канти, що терпіли від недостатнього збуту, зраділи, знайшовши новий

Ч .Інше деякі італійські фірми, перелякавшися низки банкрутств турецьких 
фірм, погодилися на сплату наданих кредитів за курсом 110 лір за 1 ф. ст., але 

цей «великодушний компроміс» був розором для турецьких купців.
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великий ринок для збуту сво§ї продукції. їх  представники рекомен
дували їм продавати товари в кредит, сподіваючись великих прибут
ків; нарешті, купець ладен був підписати, що завгодно...

Числені фабриканти, що їх умі.іо умовили, наважилися послати 
консигнації своїм аґентам, а ті зоставили товари в банках, щоб 
одержати потрібні аванси, щоб сплатити мито. На сьогодні становище 
таке: з одного боку, по банках § роздутий портфель нерозсудливо 
дисконтованих векселів, виданих найбільше в .фунтах стерлінгів, з  
другого боку, числені товари, заставлені за 30% їхньої вартості!».

Ось як збільшувався імпорт по місяцях у 1929 р.:
Січень . ......................... 20,9 Липень..............................32,4 \
Л ю т и й ..............................16,4 Серпень............................ 34,1
Б ер езе н ь ..........................18,6 Вересень . . . . .  34,4
Квітень ......................... 22,0 Ж овтен ь ............................8,5
Т р а в е н ь ......................... 21,1 Л истопад....................... 10,1
Ч е р в е н ь .........................22,2 Г р у д е н ь .......................... 15,0

За три місяці перед уведенням нових тарифів, завезено більш, як 
на 100 млн. лір, товарів.

Початок жовтня 1929 р. приніс страшне розчарування і загроз
ливі перспективи. Виявилось, що торговельні договори, уложені з  
чужоземними державами, знижують тариф на більшість ходових то
варів. Тому, про велике збільшення цін на них годі й думати. 3 .дру
гого боку, становище турецького ринку говорило, що довезені.то
вари розійдуться не скоро. Почалися банкрутства.

Симптоматичним було появлення в пресі великих статгей, в яких 
доводилося, що представники чужоземних фірм в Туреччині це —  
службовці або комісіонери і що тому товари, які вони мають, не 
можна продавати за борги цих представників.

«Економіст д’Оріан» писав, що завантаження Стамбулу імпорто
ваними товарами збільшило депресію і зменшило кредити. Деякі 
банки підняли позичковий (офіційний) процент до 12% на позики 
турецькими лірами. Дисконтовий процент по кредиту в фунтах у 
Стамбулі досяг 10%, при чому навіть за такі високі проценти трудно 
було мати кредит. Треба відзначити, що за такого падіння ліри, як 
за останні місяці 1929 р., ця форма кредиту була дуже небезпечною 
для позичальників.

На жаль, немаз жодних офіційних даних про матеріальні наслідки 
ці§ї кризи для турецьких імпортерів, так салїо, як і про стан їхніх 
розрахунків з закордонними фірмами, і як вони відбилися на дальших 
кредитах. Останні питання не загострювано тільки тому, що після 
перебільшеного довозу товарів у 1929 році і в звсязку зі збільшува
ною депресією, довіз 1930 р. сильно зменшився.

В звсязку з загальним застоям, поглибленим світовою кризою, 
турецька торгівля 1930 р. перебувала в стані крайнього маразму. 
Ряд банкрутств, затягування платежів закордонним фірмам, сила не-
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спроданих товарів, непевні перспективи на закінчення кризи — ось 
що характеризуй сучасний стан турецької торгівлі.

Протягом тости років льозанського економічного режиму 
'були сприятливі умови для імпортної торгівлі, тому, що Туреччина 
не могла підвищувати митні тарифи. Але турецьке купецтво не 
могло за той час назбирати великі капітали, тому що в наслідок 
криз, падіння турецької ліри і надто великої залежносте від чужо
земних кредиторів, всі вигоди льозанського реясиму пішли в кишені 
чужоземних капіталістів.

Тільки верхівка великої левантийської компрадорської буржуазії, 
тісно звсязаної з чужоземним капіталом забагатіла від спекуляцій 
валютою, імпортовими товарами, кредитами. На той час, як най
більші турецькі підприємства збанкрутували або напівзбанкрутували, 
ця купка побудувала собі розкішні особняки по фешенебельних квар
талах Стамбулу і попереказувала великі капітали до закордонних бан
ків. Чужоземні банки цілком свідомо й планомірно били по туре
цькій буржуазії. І в наслідок збільшення кредитової залежносте тор
говельної буржуазії Туреччини від закордону, частенько і турецькі 
фірми є фактично тільки філіалами чужоземних підприємств.

Турецька експортна торгівля має не менше дуже хворобливих 
дефектів. Тут роля портових компрадорів так само велика, при чому 
їхні рвачеські й шахрайські засоби вже не раз підірвали репутацію 
турецьких продуктів на чужоземних ринках. Вище ми вже констату
вали падіння турецького експорту, і сказали за рахунок яких статгей 
він знизився. Ряд турецьких продуктів важко збувати на зовнішніх 
ринках, бо вони дуже дорогі, через високу собівартість. Так, напри
клад, не вважаючи на те, що Зунгулдакський вугільний басейн ви
ключно сприятливо розташований, зунгулдакський вугіль в самому Стам
булі не може конкурувати з чужоземними !). В цьому винний при
мітивний спосіб видобутку (що почасти перебуває в чужоземних 
руках) і транспорту, брак збагачувальних підприємств, зовсім погано 
устатковані порти Зунгулдаку і Ереглі, дорожнеча навантаження 
руками та інш. Проте кораблі взагалі по можливості уникають будь- 
яких операцій в турецьких портах, зокрема в Стамбулі, де все стає 
втроє дорожче і доводиться витрачати багато часу через бюрокра
тизм влади й рвачество чужоземних концесійних товариств, що по
рядкують на набережних і в порту.

У своєму згаданому нами вище звіті Мюллер дає порівняльні 
цифри витрат кораблів у Стамбулі, проти інших чужоземних портів. 
Наведемо, як приклад, витрати пароплаву а Штутгарт», тонажністю 
в 7.771 тонну.

.?) Д е — єдиний вугільний басейн на всю південну частину Чорного, Егей- 
ського та Середземного моря, розташований так близько до моря. Як би добре 
> статкувати підприємства, цілком механізувати і устаткувати порти, а також 
піднести якість вугілля, він 6И мав широкий збут для бункеражу кораблів, що 
йдуть протоками і значною мірою витиснув би англійське вугілля на Перед
ньому Сході.
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Витрати в Стамбульському порту

Санітар, м и т о .................. 312,67 т. п. л.
Маячний з б і р ....... 481,38 » » »
Портовий » ...............  50,49 » » »
Карантин. » . . . . .  5,00 » » »
За причал до набер. . . . 408,13 » » »
Лоцм. с л у ж б а ..................  322,04 » » »

Р а з о м ............................ 1580,16 т. п. л.
(по курсу 1 ф. с т .=  10 т. п. л.

=  168 ф. ст.).

Витрати в Пиренському порту.

Портові й маячні збори . . 19.646 др
Лоцм. служб.....................................  2.820 »
Карантинний з б і р .......................  750 »

Р а з о м  .................................. 23.216 др.
(по курсу 1 ф. ст. — 375 др.

-  61,16 ф. ст.)

Отже перебування в Пиреї стаз пароплавові « 2 і /2 рази дешевше,, 
ніж у Стамбулі. Тут не ураховано ще витрати на розвантаження й 
навантаження (хамали, махони і т. ін.), що стають дуже дорого,, 
тому що Стамбульський порт зовсім не механізовано. І в наслідок 
пароплави воліють за краще не тільки вугілля, ба навіть воду й їжу 
брати де б не було, тільки не в Стамбулі, по можливості уникаючи 
будь-яких операцій в цьому порту. Отже за сучасного стану вугіль
ної промисловости і портів вивіз турецького вугілля не маз перед 
собою перспектив. Те ж саме треба сказати і про ряд інших експор- 
-тових продуктів.

Дві важливі статті турецького експорту: горіхи й маслини (зви
чайно і оливкова олія) мають ту особливість, що після врожайного 
року систематично наступного року буваз неврожай. Так, наприклад, 
урожай горіхів в районах Орду, Трапезунда і Керасунда даз таку 
картину (в млн. кіло):

Орду Трапезунд Керасунд

1924 . . . . 3, 2 6, 0 7, 9
1925 . . . . 9, 6 17,0 21,7
1926 . . . . 2,2 3,5 9,5
1927 . . . . 13,8 14,2 26,7
1928 ; . . . 4,3 8,4 8,6
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Цифри вивозу рослинної олії 
дають таку ж саму мінливу 

, картину (в млн. лір):
1925 ....................... ..................  6,9
1926 ....................... ..................  0,7
1927 ....................... ..................  7,7
1928 ....................... ................... 1,4
1929 ....................... . . . . . .  8, 7

Як бачимо, в обох таблицях після врожайного року (т. т. і ви
возу) слідуй поганий рік. Турецькі економісти не раз звертали на 
це увагу. Вони пояснюють це явище тим, що невмілий і хижацький 
збір урожаю псую молоді гілки і робить дерево неродючим на на
ступний рік.

Щодо турецького озюму та інжиру, то треба сказати, що брак 
стандарту, шахрайскі штуки експортерів, що відправляють иогісутий 
товар або такий, що не відповідач зразкам, погана упаковка, псу
вання від примітивної організації збору, переховування і транспор
тування, конкуренція грецьких виноградарів і садоводів, виселених 
ІЗ Анатолії, що перенесли свої навики до Греччини, поширення інжи
рових культур у Каліфорнії, —  все це дуже скоротило закордонні 
ринки збуту турецької продукції.

Дорогий с.-г. кредит, примітивність обробки землі, складна товаро
провідна мережа з численими ланками паразитів-посередників, — все 
це ще погіршую становище: як що знижуються світові ціни або 
збільшуються конкуренція, турецький виробник одержую за свою про
дукцію менше від собівартости.

Хоч і які прекрасні кліматичні й природні умови в Туреччині, а 
турецькі овочі завжди нижчі якістю від чужоземних (напр., турецькі 
дортіолські помаранчі, порівнюючи з яфськими або триполійськими). 
Прекрасна турецька вовна збуваються закордоном за півдарма, як си
ровина, тому що немаю промивочних і сортувальних фабрик, годі 
вже й говорити про прядивні. Турецьку бавовну середньої якоети 
продають закордон по невідиовідно н и з ь к и х  цінах, в той час, як кра
їна довозить на великі суми бавовняне прядиво й тканини. Нарешті, 
збут турецького тютюну за останній час також стикаються з вели
кими труднощами збуту за кордоном, навіть буваю й так, як писала 
нещодавно ((Репюблік», що через негнучкість турецької тютюнової 
монополії грецькі комерсанти збувають свій тютюн в самому Стам
булі, успішно конкуруючи з турецьким тютюном. Вони провозять 
свій тютюн транзитом через Стамбул і продають його там на кораблі, 
Що проходять через стамбульський порт, задешево, тому що грецький 
акциз даю пільги тютюновому експорту.

Світова криза, звичайно, вдарила по турецькій торгівлі. Якщо 
ВИВІЗ в цінносному виявленні в 1930 р. і не дуже зменшився, порів
нюючи з минулим роком, то турецькі експортери і виробники дуже 
потерпіли від падіння цін. Крім того, багато продуктів не продано. 
«Економіст дЮріан» на початку 1931 року писав про великі, не рен
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табельні запаси тютюну, горіхів, оливкової олії, злаків. Про падіння 
цін на продукти, що становлять важливі статті турецького експорту, 
можна судити з такої таблиці:

Ціни Стамбульської біржі (за око):

Очіщені горіхи .

Вересень 
1928 р.

. . 106

Вересень 
1929 р.

150

Вересень 
1930 р.

68
Кукурудза • 12 13 6
Пшениця . . . . . 17 18 8
Бавовна . . . . . . 103 80 58
Олив, олія . . . . . 110 85 68
О п і й .................. . . 22 33 15
Ш о в к .................. . . 18 20 14
Кокони . . . . . . 400 400 260
Вовна .................. . . 92 105 60
Мохер (вовна ангор

ських кіз) . . . .  240 175 110
того, проти 1929 р. виноград упав на 15 — 25%,

ікрім ліпших с.мірнських і гамсунських) у па їй на 15 — 25% (аЕко- 
номіст дсОріан» від 10. 1. Зі ) .

На цьому ми закінчуймо аналізу турецької торгівлі, щоб перейти 
до інших галузей економіки країни і в першу чергу дати картину ї ї  
фінансового стану.

ФІНАНСИ.
Одною з найбільших турбот турецького національного уряду в 

фінансовій галузі було прагнення обійтися без емісій і домогтися 
урівноваженого бюджету. Стала політика проти емісій мала безумовно 
позитивні наслідки. Так, дарма що торговельний балянс давав щороку 
50 млн. лір дефіциту (і мабуть чи не на багато менший був дефі
цит у розрахунковому балянсі, розмір якого не можна виявити, бо 
бракуй точних офіційних даних), ліра падала дуже повільно, як це 
видно з такої таблиці:

Середня річна коти
ровка ф.ст на Стам

бульській біржі
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 .
1930 .

890.0 
929,7 
943,4 
959.2

1005.0
1032.0

В 1929 р. в звсязку з масовим імпортом,

762,9 піястр. 
872,7 »

ъ

а також з початком пла
тежів по Отаманському боргу і по викупу Анатолійської залізниці, 
ліра почала падати вже швйдче, загрожуючи наприкінці року справж-
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яьою валютовою катастрофою. Так середній місячний курс діри в 
жовтні 1929 р. — 1020, а на початку листопаду вже — 1040. Проте 
по цьому офіційному курсу купити валюту ніде не можна було, а 
на чорній біржі курс ф. ст. сягав 1.100 п.

Наприкінці 1929 р. уряд мусив, щоб припинити це катастрофічне 
падіння, вжити надзвичайних: заходів. Обмежено вивіз валюти і бір
жові правочини; вжито заходів до того, щоб капітали не упливали 
закордон. Уряд і муніципалітет відмовилися від багатьох закупок 
закордоном і замовлень. Держцям Оттоманського боргу об‘явили, що 
не будуть виплачувати суми, передбачені згодою 1928 р.? і що по
трібні нові переговори, як практично розв’язати питання про Отго- 
манськпй борг, інакше кажучи, змінити умови договору. Ми не го
воримо про інші заходи, як організацію ссТовариства заощадження й 
економії», пропаганду за споживання місцевих виробів, —  тому що 
вони мало важили в справі економії валюти.

Урядові заходи загалом мали бажані наслідки. Проте вплинули 
також — скорочення імпорту після запровадження нового, митного 
тарифу, розстрочка закордонних платежів турецькому купецтву, на 
що проти волі мусили погодитися чужоземні* фірми, той аванс, що 
його одержав уряд від Банку Комерчіале Італіана, утворення банків
ського консорціюму для біржової інтервенції, щоб підвищити ліру, 
нарешті, концесія на сірникову монополію з авансом в 10 млн. 
доларів. Звичайно, суворі валютові обмеження не могли не відбитися 
на правочннах. На біржі стався застій; цінні папери низько упали, 
багато акцій не нотувалося; але в усякому разі на деякий час ліру 
стабілізовано.

Влітку 1930 р. в звсязку з великим зменшенням імпорту і почат
ком ексиортового сезону, ліра навіть почала підніматися, що сильно 
стурбувало експортерів. Тоді уряд вжив заходів, щоб фунт стерлінґів 
залишився на рівні 1.030 п. Надзвичайна сесія меджлісу, що ї ї  скли
кав уряд, ухвалила закон, що дозволяв урядові додаткову емісію, в 
рямцях істотньої потреби, з тим, що сталу валюту, куповану за неї, 
депонувати в Отаманському Банку, щоб вона забезпечувала цю емісію 
(ана-югічну операцію проробив французький уряд у 1926 р., щоб 
стабілізувати франк). В наслідок цього фунт стерлінґів фактично 
стабілізувався на рівні 1.032, турецькі експортери продовжували екс
порт, а консорціюм банків ма§ тепер у своєму разпорядженні манев
рову валютову масу близько 500.000 фунтів стерлінґів, якої йому 
вистачить на кілька місяців, щоб утримати ліру на сьогоднішньому 
рівгі, як що вона 6 виявила тенденцію падати.

Ми говорили вище, що другою турботою турецького уряду було— 
урівноважити державний бюджет, т. т. збалансувати його без дефі
циту. Ми не будемо тут детально аналізувати турецький бюджет за 
останні роки. Обмежимося тільки тим, що вкажемо, що бюджет 
урівноважено тільки в 1926 році. До того часу, як вказував Мюллер, 
була різка диспропорція Аііж кошторисами і реальними надходжен
нями, і частину сплат переносили на наступні роки, утворюючи плин



18 И. Стамбулов

ний борг. Такого боргу в тепер <?, кілька десятків мільйонів. Крім 
того небезпечно й з валютовою частиною бюджету, тому що за 
своїми контрактами з чужоземними фірмами на залізничне будівни
цтво уряд переносив багато валютовнх виплат на наступні роки, що 
може створити реальну загрозу, так для курсу ліри, як і для дер- 
жавної скарбниці на найближчі роки. Але як би не було, починаючи 
від 1926 року, турецький бюджет формально урівноважено. У той же 
час він безнастанно зростав, що навіть, кінець-кінцем, утворювало 
різку диспропорцію між бюджетом і чим далі гіршим економічним 
станом країни. Тоді як хліборобство — основа турецького національ
ного прибутку — переживає, кризу в наслідок посушливих і невро
жайних років, а експорт с.-г. продуктів зменшуються, цифри бюдже- 
тових надходжень і  витрат все зростають.

Податок на худобу, що про нього ми говоритимемо в розділі про 
сільське господарство, зростаю від 11,9 млн. т. л. в бюджеті 1928 — 
29 р.р. до 15,5 млн. т. л. в 1929 — ЗО р. Поземельний податок, що 
так само лягаю на селянство, зростаю з 9,9 млн. в 1927 — 28 р. до 
11, 6 млн. в 1928 — 29 р. і до4б ,3  млн. в 1929 — ЗО р. Прибутковий 
податок, що лягаю важким тягарем на всі шари людности, а особливо 
на дрібних торговців, ремісників, підпрпюмців, службовців і робітни
ків, у 1930 р. збільшено вдвою. Немаю сумніву, що вже в 1929— 30 р. 
податковий прес досяг того ліміту, збільшити який вже не можна. 
Податки спричинили дорожнечу, збільшили собівартість продукції, 
знизили конкурентоспроможність турецьких товарів на чужоземних 
ринках.

Дуже пошкодила і структура прибуткового й видаткового бюджету, 
а також і хиби податкового апарату. Ця таблицу покаясе в загальних 
рисах, як збудовано прибуткову частину турецького бюджету за остан
ніх років (в млн. тур. пап. лір1).

19*26 — 27 192 ? — 28 1928 — 29 1929 — 36
Безпосередні податки,. . . .  39,0 39,7 38,4 50,7
Посередні податки . . . . .  68,3 66,9 72,4 75,1
Герб, збір, кадастр..................  8,8 9,7 7,8 14,9
Державне майно й підприєм

ства (в тому числі заліз
ниці, ліси і т. їн.) . . . .  16,3 23,0 37,6 18,4

Монополії ................................  48,2 56,3 56,0 61,2
Р а з о м  . . Т Ї 8 2 £  195^9 212,2 220,5

ІЗ ціюї таблиці видно, яке велике місце в прибутковому бюджеті 
посідають посередні податки, що найбільше припадають на неза
можні кляси. Як що зважити, що і монополії ю посередні податкит 
то бачимо, що вони становлять більше половини бюджету. Але й без
посередні податки побудовано так, що великі капітали легко уника
ють оподаткування, чому значною мірою сприяв чиновницький апа- 
рат, що попускаю багатим і впливовим особам.

!) Таблицю взято з доповіді Мюллера.
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Чужоземні експерти, відбиваючи настрої ворожих Туреччині кіл, 
частенько докоряють турецькому урядові, що вій витрачав більшу 
частину бюджету на військові потреби і залізниче будівництво, що, 
на їхню думку, маю не економічне, а стратегічне значіння. Правда, 
військові витрати, справді, складають від ЗО до 40% турецького ви
даткового 6юдя;ету, але це, звичайно, не провина, а лихо Туреччини, 
тому що, дорогий досвід інтервенції показав, що армія ц е— єдиний 
захист проти безнастанних імперіалістичних спроб розподілити Ту
реччину і обернути ї ї  на колонію. Не можна заперечували, що по
будовані тепер залізниці мають важливе стратегічне значення, але 
це аж ніяк не зменшуй їхнього економічного значення для країни, 
низький культурний і економічний рівень якої значною мірою за
лежав від того, що не було шляхів сполучення. І ті й ті витрати не 
можна вважати зайвими. Але, безумовно, ю витрати, що можна було б 
і слід скоротити.

Насамперед багато витрачаються на чиновницький апарат. Дрібні 
чиновники одержують мізерну платню, що ї ї  вистачаю тільки для на
півголодного існування, тоді як вищі чиновники одержують високе ут
римання, невідповідно до загальної убогости країни. Особливо багато 
платять по різних управах монополій, державних банках та держав
них підприючствах. Багато витрачаються також на тантьюми, винаго
роди і пожетонні, що їх  видаються чиновникам, власно кажучи, за те, 
що вони мусять робити по своїй посаді. Далі, великі гроші витра
чаються на показні, пишно устатковані будинки міністерств, банків, 
управ і т. ін. Понад 2 млн. витрачаються на меджліс, тому що депу
тати одержують високе утримання ]) та мають різні пільги. Більш
1,6 млн. асигнуються на утримання духівництва. Великі гроші вит
рачаються на жандармерію (9— 10 млн.) і на охорону (понад I і /2 млн). 
Ясно, що но всіх цих статтях можна було б заощадити кілька де
сятків мільйонів.

Але таких заощаджень панівні кола не робили. Панівні кола в фі
нансах проводили свою класову лінію, намагаючись якнайліпше за
безпечити депутатів, великих чиновників, «не скривдити» всіляких 
поставщиків, комісіонерів і ділоків, не дуже оподаткувати поміщиків 
і буржуазію і т. ін., тоді, як про основну масу людности, т.т. про 
селянство, зовсім не дбали. Залізниче й господарче будівництво про
водили так, що підрядники й поставщики важивали шалені гроші. 
Б е з с о р о м н і  д і л  о к и  і у п р а в л і н ц і  г р а б у в а л и  н а ц і о 
н а л ь н і  б а н к и  й м о н о п о л і ї  й т. ін. Намагаючись покрити всі 
ці витрати і ще поліпшити становище чиновницької верхівки, бюджет 
напружували до останку, не рахуючись з становищем країни.

Вже в 1930 р. ця політика дала наслідки. Тільки за перші 6 мі
сяців бюджетового року (червень-гру день) виявився недобір надход
жень в 16 млн. лір. Більшість цього недобору припадаю на митниці, 
через зменшення імпорту, багато недобрали й від безпосередніх по-

1) На весні 1931 р., під натиском політичних обставин, депутати мусили
ухвалити закон про зниження на 30% свого утримання.
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датків а також і посередніх, через те, що зменшилася покупна спро
можність людности. Хоча тому, що упали ціни на продукти харчування, 
заощадили на харчуванні армії, але це заощадження цілком погли
нули воєнні витрати на придушення курдського повстання 1930 року.

J Відомості з офіційних джерел говорять, що загальний недобір 
бюджетових надходжень від 1930—31 р. буде більший за 40 мільйо
нів. У зв‘зку з цим бюджетова комісія меджлісу, що опрацьовуй 
новий бюджет, вирішила, що його треба скоротити до 175 млн. Як
що скарбниця до цього часу якось викручувалася, то тільки тому, 
що у рад одержав аванс в 10 млн. доларів за концесію сірникової 
монополії, а також через акцепти національних банків та чужозем
ний кредит на залізничне будівництво, кредит, що ближчими роками 
гнітитиме так скарбницю, як і турецьку валюту.

Болюче вдарила по турецьких фінансах згода 1928 р. про виплату 
Оттоманського боргу і згода про викуп Анатолійської залізниці. За
мість революційного акта про анулювання Оттоманських боргів, або 
хоч фактичного відмовлення вреґулювати їх, замість націоналізації 
без викупу залізниці, анкарський уряд пішов шляхом угоди з імпе
ріалістами. Ідеолог компрадорської турецької буржуазії — Фетхі бей, 
що був за посла в Парижу, запевняв уряд, що досить підписати 
угоду про Огтоманський борг, як чужоземні капітали* широкою хви
лею попливуть до Туреччини, як в формі промислових інвестицій, 
так і в формі позики. Турецький уряд простосердно повірив у 
джентльменську добропорядність європейського капіталу. Угоду підпи
сали в такій формі, що на турецький уряд лягав важкий тягар на 
десятки років, і в той же час не вимовили будьяких кредитів, що 
допомогли б Туреччині з меншим напруженням виконати свої зобо- 
в(язання. В угоді передбачалося тільки можливі утруднення з тран
сфертом валюти, при чому тимчасову зупинку трансферту було обу
мовлено згодою кредиторів, тяжкими жертвами для Туреччини і об
ставлено складними формальностями. А можливість припинення 
платежів в формі мораторія, за скрутного економічного стану Ту
реччини, взагалі не було передбачено.

Імперіялісти шахрайським способом ошукали Туреччину. Фінан
совий бойкот не припинився після підписання договору, і жодні 
капітали також до країни не поплили. Ось що писав в «Економіст 
дсОріан» (25. П. 30) Решід Сафет-бей:

«Делеґати держців на час згоди 1928 р., визнаючи, що нам буде 
дуже важко, формально обіцяли, що фінансові групи, які вони реп
резентують, все зроблять, щоб обстояти й піднести турецький кре
дит на зовнішніх ринках і сприятимуть підвищенню турецької ва
люти. А на справді ж вони абсолютно нічого не зробили, щоб зміцнити 
наш фінансовий кредит, але, навпаки, ми спостерігаймо кампанію 
проти нашого кредиту. Наслідком цього маневру g той факт, що 
«Об^днана 4 % позика» (одна з головніших облігацій Оттоманського 
боргу), що в травні 1928 р. ї ї  нотовано по 225 лір, т. т. перед під
писанням договору, упала до 207 в жовтні 1930 р. і до 191 в грудні
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того самого року, т. т. після того, як Туреччина ратифікувала дого
вір і цим довела свою добру волю». «Отже не можна сказати, що 
ми, підписавши угоду й додержавши наших зобов'язань, мали споді
вані наслідки і наші партнери додеря«али своїх зобов4язаеь підтри
мати наш кредит». «Навпаки, ми частенько читаймо сумнівні комен
тарії про фінансове становище Туреччини в офіціозних органах 
преси, підпорядкованої цим групам. Ряз-у-раз, коли якесь незалежне 
підприємство, що хоче працювати в Туреччині, звертається до цих 
груп за відомостями або співробітництвом, контакт з ними має на
слідком те, що підприємство відмовляється від свого наміру працювати 
в Туреччині. Нехай це пояснює той, хто хоче, але барометр нашого 
фінансового кредиту на європейських біржах став після згоди швидко 
падати, швидче, ніж перед нею... Французькі групи, що обіцяли нам 
свою доброзичливу допомогу, тепер діють так, нібито вони взялися 
задушити нас у лабетах фінансової бльокади».

і далі: «Наші читачі пригадують, що під час переговорів про пари
зьку угоду, ми вже писали, що вона буде непринятною, якщо в ній 
не буде умови про позику, яка дала б Туреччині валюту потрібну, щоб 
підтримати курс ліри. На це зауваження наші компетентні кола нам 
підтвердили, що, хоча про цю фінансову допомогу й не згадується 
в самій угоді, але ї ї  якнайформальніспе обіцяли фінансові групи під 
час переговорів. Тому, ми маємо право запитати, чому ці фінансові 
групи не додержали своїх зобов(язань і чому, навпаки, вони після 
угоди і далі руйнують наш кредит і заважають іншим мати справи 
?> Туреччиною», «^дине можливе пояснення це те, що вони самі хо
чуть зробити так, щоб Туреччина цілком від них залея«ала, і відно
вити передвоєнне монопольне становище. Турки не винні, що інтереси 
держців і пожадливий імперіялізм цих груп злилися в одному маневрі»...

Ми подали цю довгу цитату, не тільки тому, що вона добре малює, 
як ошукано Туреччину під час паризьких переговорів, але й тому, 
що всі ці скарги дуже знаменні в устах редактора «Економіст д‘Оріан», 
Решід-Сафет-бея— заядлого прибічника співробітництва з чужоземним 
капіталом.

Незабаром виявилося, що Туреччина не може платити за пари
зькою угодою. Вже перші платежі призвели до швидкого падіння лір‘иг 
загрожуючи збезкровити скарбницю і спричинити фінансову ката
строфу країни. Кінець-кінцем уряд мусив поставити Раду Боргу пе
ред фактом неможливості! дальших платежів. Імперіалістична преса, 
особливо французька, лютувала, але ці загрози були не дуже небез
печні. Французький капітал, що йому належала більша частина ту
рецьких зобов4язань, не ризикнув розірвати угод}. Річ в тому, що 
Франція була ізольована. Всі спроби натиснути на турецький уряд не 
підтримано. Позначилися загострення імперіялістичннх проіивенств —  
особливо гостра конкуренція за ринки. Різні групи чуя;оземного 
капіталу останнім часом настирливо пропонують Туреччині кредити 
й фінансові комбінації, але всі ці пропонування такі кабальні, що 
турецький уряд не може на них погодитися. Треба гадати, що угоду
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про «Оттоманський борг», через певну позицію, що ї ї  в цьому пи
танні взяв турецький уряд, буде переглянуто. Але якщо Туреччина 
погодиться платити навіть половину тої суми, все юдно це не під 
силу турецьким фінансам.'

Не зупиняючись детально на становищі турецького грошового 
ринку і державної скарбниці, ми повинні констатувати їхню скрутне 
становище. Біржа через кризу, через заходи проти зникання валюти, 
тепер переживав крайній застій. Всі акції, так промислові, як і бан
ківські за останній рік дуже упали. Суворі валютові правила не дуже 
затримують капітали в країні, тому що спритна портова буржуазія, 
що маю справи за кордоном, умію обійти закон, або «порозумітися» 
З відповідними чиновниками.

Договори про будування залізниць укладено з чужоземними фір
мами на дуже важких умовах. Маючи здебільшого характер коротко
термінових позик за високі проценти і великі комісійні, вони ще 
довгий час обтяжуватимуть турецький бюджет. На важких для Ту
реччини умовах здано на концесію й сірникову монополію. Тому що 
бюрократичний апарат погано працюй, й інші монополії, що з них 
найважливіша тютюнова, не дають країні тих прибутків, які б вони 
могли давати. У наслідок цього чужоземні групи, як зграя вороння, 
літаю над цими, монополіями з своїми пропозиціями, вичикуючи, коли 
фінансове становище країни погіршав і уряд муситиме здавати ці 
монополії на концесію. Покійна ліберальна партія, ідеолог портової, 
буржуазії, що капітулювала перед чужоземним капіталом, включила 
до свого програму відмовлення уряду від державних монополій і до
моталися, щоб ці монополії якнайскорше перейшли до рук чужо
земних фінансових груп.

Глибокий вилом, пробитий в скарбниці недобором бюджетових 
надходжень у минулому бюджетовому році, примусив уряд дуже ско
ротити бюджет наступного року, відмовившись від ряда робіт і в т 
рат першорядної ваги. Це становище ускладняються ще тим, що Сіль
сько-Господарський Банк не може зібрати кредити та аванси, що 
він роздав. Годі й говорити, що розхитана фінансова система не
сприятливо відбиваються й на всіх галузях турецької економіки.

ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Питання про розвиток тубільної промисловости ю кардинальним 
в турецькій економіці. Вже другого дня після національної перемоги, 
ксмалістський уряд мусив усвідомити, що звільнення країни від чу
жоземної залежності! не буде повне, поки Туреччина не матиме про
мисловости, що задовольняла б основні потреби людности в фаб
рикатах.

Під час Смирнського Економічного Конґресу 1923 р. це стано
вище ясно зформулювали. Але тоді висловлювали сумнів, чи можна 
побудувати національну промислЬвість національним капіталом. Від 
того часу турецький уряд завше мав на меті сприяти розвиткові
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національної промисловости. Організовано урядові банки, що мали 
притягати капітали до промислових підприємств, і засновувати їх дер
жавним коштом. Видано спеціальний закон про заохочення промисло
вости. За ініціятивою уряду організовано промислові виставки і кон
греси, а також кампанії за споживання тубільних продуктів. Нарешті, 
новий митний тариф мав на меті захистити національні підприємства 
від чужоземної конкуренції.

На жаль, нова Туреччина одержала в спадщину від старого ре
жиму цілковитий брак промисловости. Порівнюючи невеличкі й при
мітивні розробки кам‘яного вугілля в Зунгулдакському басейні, неве
личкі розробки різних рудень, розпорошені по всій Туреччині, де
кілька шовкових фабрик у Брусі, деякі текстильні підприємства в 
Стамбулі, Адаиі, Смірні, дрібна консервна, трикотажна, обувна і т. ін. 
промисловість по найбільших містах країни, виробництво килимів по 
З — 4 центрах,— і цим вичерпувалася вся стара турецька промисловість. 
Але й після кемалістської революції Туреччина дуже мало просунулася 
вперед шляхом індзготріялізації. Щ е й сьогодні найістотніші потреби 
людности в в фабрикатах задовольняється тільки довозом.

Ми вже раніш говорили, що порівнюючи мало довезено за остан
ній час промислового устаткування. Крім того, багато турецьких 
промислових підприємств або припинили свою діяльність або ледве 
животіють, через обмаль оборотного капіталу і брак потрібних кре
дитів, а також через тягар оподаткування і погано організовані під
приємства.

Перепис 1927 року дав такі дані про турецьку промисловість. На 
час перепису в Туреччині усього було 65.245 промислових підпри
ємств (разом з наидрібнішими—кустарними), де на роботі було 
256,855 чоловіка. Із цієї кількости:

по 28.220 підприємствах робить по 1 робітн. (або з членами родини)
)) 23.332 )) )) від 2 —  3 осіб

7.683 » )) » 4 —  5 »
» 3.940 » » » 6 —  10 »
)) 1.188 » » »11 — 20 »
)) 551 )) )) » 21— 50 »

166 )) )) » 51 — 100 »
» 155 )) понад 100 »

Тому, що до великих підприємств ніяк не можна залічити такі, 
де на роботі менш, як 100 чоловіка, ми приходимо до висновку, що 
в Туреччині є не більше, як півтораста підприємств, яких тільки- 

. тільки можна залічити до великої промисловости.
Вказані 155 підприємств за промисловими галузями розподіляються 

так:
Добувна промисловість.................. ....  33 підприємства
Обробна с.-г. пром. (скотар, та рибаль

ство в тому ч и с л і ) .....................................36 »
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Текстильна ....................................
Деревообробна ...........................
Паперово-картонажна . . • •
Металюрґ. і машинобудівельна
Б удівельна.....................................
Х е м іч н а .........................................
Р ізн і..................................................

................... 60

> : : : : !
.......................7
................ 2
.............. 2
. . . . . 6

Разом 155

»

»
»
»

Звичайно і серед цих 155 підприємств справжніх великих підпри
ємств є дуже мало. У журналі Міністерства Економії (№12, 1929 р.) 
оголошено відомості про турецькі підприємства (фабрики й заводи). 
І З  цих даних видко, що більшість «великих» підприємств Туреччини 
має 150-200 робітників. Фабрик, де на роботі 300-400 робітників 
Є не більше десяти. Жодне підприємство, як що не говорити про 
транспорт і вугільну промисловість, не має 1000 робітників.

Певний проґрес в Туреччині позначився тільки в кількох та й 
то другорядних галузях промисловости, в тому числі в цукровій, цемен
товій, взувній. Окремо треба виділити взувну промисловість, тому 
що вона тепер задовольняє мало не весь попит людности. Правда, 
вона працює найбільше на закордонній сировині, але все це вже не 
мале досягнення, тому що перед цим більшу частину готового взу
ття довозили з закордону. Тепер через високий новий митний тариф 
закордонне взуття—неприступна розкіш. Взуття, виготовлюване на 
Бейкосовській (державній) фабриці та по інших підприємствах Стам
булу не погане, міцне й порівнюючи дешеве. Тому воно успішно засту
пає закордонне, хоча трохи гірше від нього якостю. Зважаючи на 
те, що більшість люду (переважно основна маса селянства) не може 
купувати навіть і цього взуття, а взувається у власні вироби, вироб
ництво цих фабрик, а також числених шевців-кустарів покриває 
усю потребу у взутті в країні.

Дуже розвинулася останніми роками цементова промисловість 5 
заводів: «Аслая Ескіхіссар», «Зейтун Бурну», «Бакіркей», «Картал», 
і «Ангорський» дають щороку близько 110-125.000 тонн, з вироб
ничою можливостю на 150.000 тони. В 1930 році заводи покрили 
половину потреби цементу в країні. Цього року в зв‘язку з кризою 
різко зменшується будівництво, і на думку компетентних осіб загаль
на потреба Туреччини в цементі навряд чи буде більша за 120-150.000 
т. Цю кількість, як ми бачимо, цілком покриє тубільна продукція. 
Криза гостро позначилася на цементовій промисловості. Напочатку 
1931 року стали 3 цементові заводи, тому що запаси готового про
дукту були більші за місячну потребу і не мали збуту.

Треття галузь турецької промисловости, що проґресує, Цв цукрова. 
Останніми роками урядові банки побудували два великі цукрові за
води: в Алпулу (Фракія) і в Ушаку (південно-західня Анатолія). Капі
тал цих заводів— змішаний, тому що певна частина акцій належить 
приватнім особам, але переважає всетаки державний капітал. Побудовано



Економічна криза в Туреччині 25

Ушакський завод так, що можна думати про навмисне шкідництво* 
чужоземних консультантів. Справді, завод побудовано в місцевості, 
де умови зовсім не сприяють широкому розвиткові бурякової куль
тури (посушливість, безводдя), побудовано тільки тому, що якісь го 
старі лабораторні дослідження визнали ґрунт цієї місцевости найспри
ятливішим для цукровобурякової культури. В наслідок цього, буряк 
доводиться возити в Ушак здалеку, і це остільки збільшуй собівар
тість, що вже серйозно знято питання перенести завод у інше місце. 
Крім того, всілякі зловживання і безгосподарність утворили для 
турецьких цукрових заводів критичне становище, яке минулого року 
обговорював меджліс. Приватні акціонери, на чолі з колишнім мі
ністром Економії — Шакір беєм одержували дивіденди (в формі платні 
за «роботу» в Правлінні заводу), не вважаючи на те, що їхня пайка 
в підприємстві— мізерна проти державного капіталу, тоді, як держава, 
що внесла основну частину капіталу, терпить збитки1). Вартість тонни 
цукру на цих заводах далеко більша від ціни чужоземного цукру 
франко-кордон. Меджліс мусів асиґнувати ще I і /2 млн. лір, щоб вря
тувати заводи від краху. За словами деяких газет, становище поліп
шилося, продукція збільшується. Оскільки це повідомлення правдиве, 
тепер судити важко.

Проте, не вважаючи на всі хиби, турецька цукрова промисловість 
за останні роки зросла і має певну питому вагу на турецькому цук-
ровому ринкові. Ось деякі цифри, що свідчать про цей ріст:

Завод в Алпулу
1926 1 9 ^ 1928 1929

Постійний персонал . . . 54 55 90
Сезоновий персонал . . . 294 304 333
Продукція цукру . . . . 421 т. 4.367 т. 3.050 т. 4.808 т.

Завод в Ушаку 
1926 1927 1928 1929

Постійний персонал . . . 73 73 145
Сезоновий персонал . . . 144 144 644
Продукція цукру . . . . 130 т. S15 т. 1.290 т. 3.241 т.

Отже вже в 1929 р. обидва заводи виробили понад 8.000 т. цукру, 
за загальної річної потреби Туреччини в 80.000 т. (приблизно).

1) В червні 1930 р. про Ушакський цукровий завод питання зняли в .меджлісі. 
Міністер Економії на це запитання відповів: «Як досвід, ми відкрили два заводи: 
в Алпулуі Ушаку. На жаль, становище Ушакського заводу не блискуче. Завод 
має 1.200.000 лір капіталу, що з них: 400.000 л. належить приватнім особам. 
Збитки заводу становлять 1.000.000 л. Це пояснюється тим, що адміністрація 
кало обізнана в цій галузі промисловости. Далі міністер повідомив, що уряд на 
два цукрові заводи витратив 4.080.000 лір, але собівартість турецького цукру 
стає ЗО л. за тонну, тоді як закордонний цукор коштує -  6 л. за тонну. Кілька 
депутатів запропонували ліквідувати завод в Ушаку, але на пропозицію мі
ністра меджліс готував закон: видати заводові аванс в сумі 1.500.000. лір.
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Дуже кепська справа з текстильною промисловостю, що задовольт 
няє тільки невелику частину попиту. На турецькому ринкові прода
сться майже виключно чужоземний текстиль. Турецькі сукна й вов
няні тканини вироблені на Стамбульських (і в околицях Стамбулу) 
фабриках (частина з них державні), не високої якости і торгують 
ними тільки кілька крамниць. їхньому поширенню заважають надто 
високі ціни, небагато нижчі від цін на добрі європейські товари, а 
також конкуренція італійських та чехо-словацьких тканин, що витри
мують новий тариф 1). Тубільних бавовняних тканин виробляються так 
само мало. Якостю матеріалу, офарбованням та малюнком вони не 
можуть конкурувати з чужоземними, а ціни — такі самі. За останній 
час на ринкові ю більше бруського шовку, не дорогого і доброї якости. 
На жаль, його офарбовання могло б бути кращим, і тому з чужозем
ним шовком можуть конкурувати тільки білі або однокольорові. 
Кілька років тому японський капітал відкрив у Брусі шовкову фаб
рику, продукція якої вже наближаються до імпортної.

Помітно зростаю і дрібна спеціяльна текстильна промисловість: 
панчішна, трикотажна і т. ін. Але великої питомої ваги вона на 
ринкові не маю, тому що споживаю ці вироби тільки міська людність.

Зовсім погано з металюрґійною промисловостю. Залізничної, ча
вуноливарної і крицеливарної зовсім немаю* Зовсім мала й метало
обробна промисловість. Кілька років тому уряд мав намір побуду
вати великий металюрґійний завод, але треба було витратити великі 
кошти, не бувши певним в його рентабельності. І справді, Туреччина 
не маю ні достатньої кількосте свого заліза, ні свого коксу. Працю
вати ж на чужоземній сировині було б збитково і ставило б завод у 
залежність від закордону.

Останнім часом розвиваються найбільше підприюмства середнього 
тину: консервної, парфумерної, харчової, шкіряної, хемічної і фар
мацевтичної промисловости.

Резюмуючи все вищенаведене, ми можемо зробити висновок, що 
справа індустріалізації Туреччини ще не зсунулася з мертвої точки. 
Q багато причин, що гальмують розвиток турецької національної 
промисловосте, як-ось: чужоземна конкуренція, обмаль капіталів, брак 
тубільчих технічних сил і кваліфікованої робочої сили, дорогий кре
дит і тяжке оподаткування, брак тубільчої сировини для багатьох 
промислових галузей, дорогий транспортний тариф, нарешті звуження 
турецького внутрішнього ринку в наслідок кризи й з‘убоження ши
роких мас людности.

Ч у ж о з е м н а  к о н к у р е н ц і я .  До жовтня 1929 року Туреччину 
зв'язував економічний льозанський режим і вона не могла вільно ма
неврувати своїми митними тарифами, щоб сприяти національній про-

•) Кілька років тому засновано в Анкарі фабрику вовняних тканин. Але за бра
ком капіталів вона мусила закритися. Про цей ^випадок багато писали в турецькій 
пресі, докоряючи урядові і капіталістам, що вони мало інтересуються націо
нальною промисловостю і дають загинути підприюмствові, через брак якихось 
двухсот тисяч лір.
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мисдовості. Значною мірою через це ані місцеві, ані чужоземні ка
піталісти не наважувалися засновувати підприємства в Туреччині, 
знавши заздалегідь, що не їм витримати конкуренцію з імпортними 
фабрикатами. Тому, так панівні кола, як і турецькі капіталісти нетер
пляче чекали закінчення цього переходового періоду, щоб надалі, 
поставивши бар‘єр протекціоністських тарифів, організувати тубільчі 
підприємства, що монополізували б внутрішній ринок. Навіть чужо
земні фірми мали на думці побудувати фабрикн-фідіяли безпосередньо 
в Туреччині.

Але ще перед запровадженням нового митного тарифу почали 
сумніватися в його характері. По різних офіційних і офіціозних де
клараціях, а також в коментаріях серйозної преси його визначали, 
то як тариф, що має захистити тубільчу промисловість, то як міру 
фіскальну: щоб збільшити митні збори. Решід Севфет в «Економіст 
д‘Оріан» (10. III. 29) писав: ,

«Оскільки треба заохочувати тубільчих підприємців будувати 
національну промисловість, коли вони не можуть боротися з закор
донною конкуренцією? Саме той факт, що вони не можуть з нею 
конкурувати, показує? ЩО є ті або інші несприятливі умови. У нас 
поширено переконання, що виробляти ту або іншу річ корисно 
само по собі. Але це суперечить економічній науці. Фабрикувати 
щось в Туреччині, коли ця продукція буде дорога, нам не зисковно. 
Якщо ми довозимо продукцію дешевшу, ніж була б наша власна, 
ми не збиткуємо на імпорті. Обмежувальне законодавство не може 
стати за основу процвітання. Протекціонізм, що його не зрозуміли 
як треба і застосують не так як слід, тільки удорожить життя».

І, справді, новий тариф такий, що протекціонізм застосовується 
тільки до деяких галузей промисловости. Але крім протекціонізму, 
коли запроваджували нові тарифи, мали на увазі деякі інші мірку 
вання. Поки Туреччину зв'язував льозанський режим, ніщо не спо
нукувало держави, що ї ї  контролювали, укладати торговельні угоди, 
що давали б певний зиск Туреччині. Новий тариф став в руках ту
рецького уряду за маневрову зброю. Підвищивши тарифи на товари, 
експортувати які інтересно тій або тій країні, турецький уряд надалі 
погоджувався знизити конвенційні тарифи, як що дана країна на
дасть відповідні пільги й турецькому експортові. Отже Туреччина 
через свої нові торговельні договори, укладені за останні два роки, 
домоглася, в обмін на зниження своїх митних тарифів, знизити та
рифи на свої експортні товари, а в деяких випадках континґентної 
закупки їх  (договори з Італією, Чехословаччиною).

У наслідок згаданих договорів поліпшилися умови для вивозу 
турецької продукції, в основному с.-г. сировини, що, звичайно дуже 
важливо, але одночасно новий тариф ще більше втратив свій про
текціоністський характер. Щ е напередодні запровадження нових 
тарифів чужоземна преса і чужоземні комерційні кола в Туреччині 
били на сполох і досить одверто виступали проти будування націо
нальної промисловости. Так, орган Константинопільської Французі»-



28 В. Спшмбу.іов

кої Торговельної Палати писав: «Остання статистика чужоземного 
спеціаліста показала, ш° турки здебільшого хлібороби і не мають 
нахилу (!) робити по фабриках. Ці$ю вказівкою й мають керуватися 
панівні кола Туреччини. Вони мають тільки активізувати сільську 
продукцію, зупинити перехід людности з села до міста, зробити з 
селянської молоді досвідчених хліборобів. Отака мусить бути турецька 
політика. Звичайно, це не значить, що зовсім треба занедбати про
мисловість, але не слід думати, що радикальними й скороспілими 
заходами, що можуть пошкодити турецькій людності, можна забез
печити розквіт країни. Нещодавні поразки в цій галузі примушують 
розсудити це. Не треба гнатися за великими маштабамк і ілюзії вва
жати за дійсність. Туреччині ще не наспів час утворювати власну 
обробну промисловість. Щ е довгий час основами ї ї  економіки мають 
бути хліборобство й добувальна промисловість».

Але після того, як запроваджено новий тариф і частину його 
знижено конвенційними тарифами з Італією й Францією (поширюючи 
це на кілька інших країн в силу договорів про найбільше сприяння ),, 
чужоземні експортери заспокоїлись. Тариф був не страшний. Але ж 
затурбувалися тубільні промисловці, що плекали надії, як вони під 
захистом нових тарифів матимуть великі прибутки, не раціоналізуючи 
свої підприємства і не вкладаючи великі капітали. На всетуренькому 
промисловому конгресі, в травні 1930 р., мало не всі делеґати по
годжувалися з тим, що новий митний тариф, особливо його змен
шені торговельними договорами ставки, не захищають турецької 
промисловости і що турецька промисловість не витримає чужозем
ної конкуренції, якщо ці ставки не збільшити.

О б м а л ь  к а п і т а л і в  також є одною з основних причин, що 
затримують розвиток турецької промисловости. В Туреччині взагалі 
дуже мало великих капіталістів, як що не рахувати компрадорської 
буржуазії, що займається лише комерцією і крім того воліє за краще 
переховувати свої капітали закордоном, або держати їх у чужозем
них банках. Дрібні ж і середні капітали дуже розпорошені. Капітало- 
нагромадженпя великих центрів до сьогодні, найбільше, вкладалися в 
торгівлю або переховувалися в чужоземних банках, що фінансують 
торговельні операції. Кагііталонагромадження буржуазії внутрішніх 
міст і верхівки села також вкладається або в торгівлю або в лих
варство. Як що зважити, що лихварі здебільшого дають хліборобам 
короткотермінові позики із ЗО — 50 — ЮОо/0 річних, то зрозуміло, 
що немає стимулу вкладати дрібні й середні капітали в промисло
вість.

Мало не всі звіти Анкарському промисловому конгресу констатують, 
що в країні немає вільних капіталів. У цих звітах подано багато 
прикладів, що на новопобудованій фабриці не можна було розпочати ро
боту, бо не було оборотних коштів. «Брак капіталів — говориться в 
звітах,— надмірно удорожчує кредит. Так, наприклад, тоді як середній 
процент дисконту в Німеччині, Франції, Англії* становить 3і /2°/о, а в 
багатьох інших європейських країнах — б°/0, в Туреччині він сягає
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(за дослідженнями економіста Нізамеддіна) від 11 до 50°/0.1 це тільки 
в торговельно-промисловій галузі... На селі ж цей процент сягає ЮО'/о- 
За такого рівню процентної ставки, взагалі годі говорити про інве
стиції в промисловість, тому що коли й добре захистити митними 
тарифами промисловість, то це все ж не забезпечить підприємцеві 
таких великих прибутків. Отже, індустріялізувитиметься Туреччина чи 
ні — залежатиме тільки від того, утворять чи не утворять джерело для 
кредитування промисловості До цього часу такого джерела не було. 
Жаден із турецьких банків не дає достатніх кредитів промисловості».

У звіті, що його подав Атиф-бей конгресові від стамбульських 
вовняних фабрикантів, говориться: «Жаден із тих банків, що функ
ціонують в Туреччині, не провадить промислової політики. Жаден 
з  них не сприяє розвиткові національної промисловости... Турецький 
с. - г. банк (Зіраат Банкасі) провадить с.-г. і торговельні операції. 
Діловий Банк (Іш банкасі) — це торговельний банк. Найголовніші його 
•операції це — короткотермінові кредити, торговельний дисконт і аван
си під товари. Гірничо - Промисловий Баик має капітал достат
ній тільки для того, щоб обслуговувати ті фабрики, що він їх  
безпосередньо експлуатує, а промисловцям він не може давати ані 
.довготеруїінових ані короткотермінових кредитів. Він не може про
вадити навіть простих операцій дисконту векселів. Іпотечний і Си
рітський Банк за своїм статутом також не може кредитувати фаб
рикантів. Щодо чужоземних банків, то крім Німецького Східнього 
Банку, що веде справи в дуже обмеженому маштабі з деякими га
лузями промисловости, то вони всі—тільки торговельні й дисконтові 
банки».

У доповідях на конґресі також говорили, що «повсюдний брак> 
оборотних коштів спричиняє те, що кустарна промисловість, питома 
вага якої в загальній промисловості країни дуже висока, втрачає 
безпосередній зв£язок не тільки з зовнішнім, але й з унутрішнім рин
ком, віддаючи свою продукцію скупникам, що мають левячу пайку при
бутку. Незисковні ціни позбавляють кустаря будьякої заінтересова- 
ности у виробництві...»

Далі на конґресі відзначалося, що «турецька промисловість, не 
мавши кредиту, не може кредитувати своїх покупців. І це в країні, 
де покупна спроможність людности дуже мала і тому кредит в ній —  
могутніше знаряддя в боротьбі з конкуренцією, ніж дешева ціна. 
Тоді як турецькі промисловці мусять збувати свою продукцію за го
тівку або дуже рідко давати кредит на 1 — 3 місяці, чужоземці про
понують свою товари (дешевші) в кредит на 6 — 8 місяців, а ча
стенько навіть на 9 — 12 місяців, при чому, як що купець не може 
своєчасно оплатити вексель, йому за додаткові 9— 10 °/0 дають відстрочку 
ще на 2 — 3 місяці».

На конґресі приватні підприємці скаржилися, що урядові банки кре
дитують тільки державні підприємства, «як мачуха», кривдячи приватні. 
Звичайно, цілком законно й нормально, що при загальній сутужности 
кредитів, держава в першу чергу дає кошти своїм власним підори-
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ємствам. А скарги приватніх підприємців пояснюється тим (і на це 
частенько вказувала преса, а також турецькі економісти й урядові 
кола), що турецькі капіталісти часто організовують якесь підприєм
ство, не мавши достатніх коштів, бо, мовляв, держава всіляко мусить 
сприяти тубільній промисловості. По суті, вони вимагають, щоб дер
жава вкладала кошти в їхні приватні підприємства. Але, по суті, 
їхні скарги на те, що турецький уряд вкладає великі кошти в дер
жавні підприємства, також безпідставні. Досить поглянути на баланси 
двох національних банків (Ділового й Гірничо - Промислового), що 
ніби призначені фінансувати промисловість і притягати до неї капі
тали, щоб переконатися, що навіть державній промисловості ці бан
ки дають порівнюючи мало грошей.

Останніми роками капітали від промисловості відтягала спекуля
ція міським нерухомим майном. Особливо характерний в цьому «аи- 
карський бум». Депутати, вищі службовці, впливові діляцькі кола, 
що заздалегідь знали, де прокладатимуть нові великі міські артерії 
(плян міста остаточно зробив німецький спеціяліст Янсен у 1928 —  
29 р.) або будуватиметься великий державний будинок, тихенько ску
повували сусідні ділянки і споруджували там будинки, тільки для 
того, щоб мати різницю від підвищення ренти. Власники старих 
ділянок наганяли непомірну ціну, знавши, що столицю будуватимуть 
обов’язково. В наслідок цього ціни на ділянки шалено росли від 
1923 до 1928 р. У скуповування анкарських ділянок вкладено міль
йони й мільйони, і через цс капітали іммобілізовано на довгий час
тому, що в спекуляції брали участь і дрібні капіталісти, ділянки дуже 
роздрібнювано, і це призвело до того, що побудовано сотні дрібних 
котеджів, що в державному масштабі відібрало багато більше мате- 
ріялів, ніж його треба було, щоб побудувати багатоповерхові будинки 
З такою ж житлоплощею.

Крім цього приватнього будівництва, кожній установі, «що пова
жає себе», обов’язково треба було побудувати в столиці' палац, що 
«був би ліпший за європейські». Так «Аґріколь Банк», що не має 
коштів кредитувати зубожілих хліборобів, будує в Анкарі розкішну 
будівлю і устатковує «по банкірському» кабінети навіть другорядних 
співробітників. Те яс саме робить і «Іш Банкасі». Тільки ці дві бу
дівлі стали не менш як 3 — 4 мільйони. Далі згадаємо палац Тюрк 
Оджаги, що вскочив в мільйон, бо на нього не пошкодували ні мар
муру ні інших дорогих матеріалів, тоді як країна не має будинків ні 
під школи, ні під читальні. Крім того будовано величезні й розкішні 
будинки міністерсів та інших державних установ, шикарні особняки 
міністрів та депутатів і т. ін.

Банк Нерухомого майна, заснований в 1926 р., якому уряд, як 
основний капітал, передав багато національного нерухомого майна, 
так само як і сирітські капітали, тільки за два роки під іпотеку 
(найбільше на нове будівництво) видав 3.000.000 лір в Анкарі, 
3.000.000 л. в Смірні, 2.500.000 л. в Стамбулі, Самсуні і т. ін.

Крім Анкари будівельна гарячка охопила нові фешенебельні квар-
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тали Стамбулу (Шішді, Нішанташ, Мачка), і турецька преса неодно
разово відзначала, що це будівництво — нездоровий ухил в інвестиції 
капіталів.

Як що взяти анкарське будівництво, будування Смірни (між іншим,, 
як повідомляв преса, в зв'язку з кризою смірнське будівництво при
пинено напочатку 1931 р.), будування курорта Ялова і т. ін., то мабуть 
у міське будівництво за останні роки вкладено багато десятків, як 
що не сотен мільйонів, замість того, щоб вкласти їх у промислове 
будівництво. Беручи на увагу, що таке будівництво, як анкарське, 
проводять впливові особи (депутати, вищі чиновники), що не можуть 
або не хочуть одразу вкласти певні кошти і звертаються до іпотеч
них банківських операцій (банки, звичайно йдуть їм на зустріч, не 
вважаючи на важливіші національні інтереси), можна уявити собі, 
як збезкровлені національні банки цими вкладаннями у міське будів
ництво, наскрізь спекулятивне, коштом промислових інвестицій.

О п о д а т к у в а н н я .  Однодушна скарга турецьких, промисловців, 
що яскраво позначилася на конґресі, це — скарга на оподаткування. 
Два податки особливо згубно впливають на кволу турецьку проми
словість: податок на правочини (загальнодержавний) і міське мито. 
Загальнодержавний податок стягаються у розмірі 6°/0 з обороту, а міське 
мито — різно, залежно від товару, стягаю міська управа, коли товар 
привозять у місто.

Податковий тягар на правочини полягаю в тому, що його треба 
платити незалежно від того,чи ю прибуток чи ні. Правочини оподат
ковуються з продажньої ціни й сплачуються негайно, тоді як собі
вартість товару та прибуток — за звичайного продажу в кредит— може 
повернутися до фабриканта тільки через кілька місяців. Це викли
каю потребу мати зайві оборотні кошти, на брак яких однодушно 
скаржаться промисловці.

Міське мито іноді ще важче, ніж податок на правочини, особливо 
тому, що бувають випадки, коли той самий товар оподатковуються 
кілька разів. Так, наприклад, фабрикант із Бруси надсилаю свій товар 
до Стамбулу. Коли товар привозять у Стамбул, його оподатковують. 
Як що той саме товар не продадуть у Стамбулі і повезуть до Конії, 
то там його знову оподатковують і т. д.

Щодо інших податків: прибуткового, поземельного, податку на бу
дівлі—  їхній тягар особливо відчуваю дрібна й середня промисловість 
тому, що закон про заохочення промисловости, принятий чотири 
роки тому, надаю пільги щодо податку тільки тим підприюмствам, що 
мають двигуни більші за 10 кін. сил.

В Едремідському звіті промисловому конґресу вказувано, що на 
кіло оливкової олії, що продаються за 50 піястрів, припадають такі 
податки:

Податок на правочини . 6% Податок на будівлі . . . 1і[•»%
Прибутковий.......................I і12% Поземельний . . . . . 17%
Міське м и т о .......................1% Р а з о м .  . 28%, т. т. білятрети-
Авіац. з б ір ........................... 1% ни продажної ціни продукту.
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Але це все ще не вичерпуй списку податків на турецьку промис
ловість. £; ще податки: шкільний, вакуфний, ветеринарний і т. ін. 
Один із доповідачів на конґресі, перераховуючи всі ці под^ди^вигук- 
hvb: «те, що наші фабрики взагалі ще сьогодні працюютьТц^^йе 
що інше, як промислове чудо».

Але, визнаючи, що оподаткування справді надто важке, все ж 
треба сказати, що у скаргах промисловців на конґресі, є певне пере
більшення. Не мавши достатніх капіталів і організаційно - технічних 
навиків, але маючи вовчий апетит і спекулянтську хватку, турецька 
буржуазія береться до справ, що далеко більші за ї ї  можливості. 
Замість поліпшити виробництво і організувати збут, вона домагаються 
всіляких пільг і звільнення від державних відбутків. Тому й повсяк
часні скарги на байдужість уряду до розвитку промисловости, на 
тс, що уряд не даю кредитів, на важке оподаткування. Як що не 
можна вважати ці скарги за безпідставні, то все ж більша частина 
провини, що розвиток турецької промисловости загальмовано, лежить 
на турецькій буржуазії.

Б р а к  т е х н і ч н и х  к а д р і в  і с п е ц і а л і з о в а н о ї  р о б о ч о ї  
с и л и .  В своїй цитованій нами вище доповіді, Мюллер вказує, як на 
дуже несприятливу умову розвитку тубільчої промисловости, на 
брак технічних кадрів і спеціалізованої робочої сили. Однак, це 
питання не таке просте. Ми вже вище наводили цифри дрібних ре
місницьких і кустарних підприємств у Туреччині. Немає сумніву, що 
всі ці ремісники й кустарі, як і всюди,— потенційні промислові 
робочі кадри. Мавши певні професійні навики, вони легко можуть 
переключитися на фабрично-заводську роботу. Ця кляса щороку 
більше убожіє, і немає сумніву, що єдиний порятунок для неї, за роз
витку промисловости в Туреччині, це — вступити в пролетарські лави.

У цьому питанні всі чужоземні «експерти» і «радники» виявляють 
певну зацікавленість. Справа в тому, що турецький уряд вимагає, 
щоб по всіх підприємствах, в тому числі й чужоземних, більша ча
стина робітників і технічного персоналу були б турки. Ця вимога 
дуже не подобається чужоземцям, що по - перше заінтересовані в 
розподілі свого еміграційного елементу, а по-друге, хочуть одразу 
мати своїх кваліфікованих робітників, аніж витрачатися на навчання 
турецьких, що їх вони хотіли б використати тільки як чорноробів, 
плативши їм копійки.

Але, звичайно, не можна заперечувати, що тепер в Туреччині 
дуже мало кваліфікованих промислових кадрів. Проте, не брак квалі
фікованої робочої сили заважає розвиткові турецької промисловости, 
а зовсім навпаки: сучасний стан промисловости гальмує спеціалізацію 
й кваліфікацію робочої сили в Туреччині. Крім того, треба зважити, 
що за американської системи організації виробничого процесу, що 
ї ї  зараз запроваджується в турецьку промисловість (конвеєр, роздріб
нення роботи на окремі виробничі процеси), потреба високої спеціа
лізації й кваліфікації меншає* Це «нове слово» приніс до Туреччини
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форд; на його стамбульському авто - збиральному заводі робітники 
здебільшого — турки.

Б р а к  м і с ц е в о ї  с и р о в и н и  не може не відбиватися йа бага
тьох галузях промисловости, зокрема металюрґійній промисловості. Але 
для багатьох галузей промисловости сировина § (вовна, бавовна, ву- 
гіль, ліс, чинбарні речовини і т. ін.). Крім того, нові залізниці при
пускають можливість рентабельної експлуатації великих копальних 
багатств Туреччини (мідь, срібло, хром, бораціти, боксіти, нафту та 
іінш.) і розвитку сировинних можливостей для інших галузей промис
ловосте

Т р а н с п о р т о в і  т а р и ф и .  На промисловому конґресі делеґати 
говорили, що коли б турецька промисловість мала навіть потрібні 
оборотні кошти, коли б ї ї  звільнити від важких податків, стандарти
зувати, раціоналізувати, коли б вона мала кваліфіковану технічну й 
робочу силу, нарешті, коли б ї ї  більше захистити митним тарифом, 
то й тоді транспортові тарифи і накладні видатки, розвантаження й 
навантаження товарів лягали б важким тягаром на промисловість.

Отаких прикладів досить, щоб ілюструвати дорожнечу турецьких 
транспортових витрат: привезти один кілограм борошна з Америки 
до! Смірни коштуй 1 піястр, а з Денізлі до Смірни (263 км)—Л !/2 
піястри. Провезти одно око пшениці з Гайдар-Паші до млинів на 
Золотому Розі коштуй 1 /2 піястра. Провезти одну тонну товару з Стам
булу до Смірни коштуй дорожче, ніж провести ї ї  з Стамбулу в Гам- 
бурґ. Провезти вагон пшениці (15 тонн) на відстань 250 км. в Руму
нії коштуй 15 лір на турецькі гроші; а в Туреччині провезти вагон 
пшениці з Ескі-Ш ехіра в Гайдар- Пашу (гак само 250 км.) коштуй 
130 лір і т. ін.

Ма л а  м і с т к і с т ь  т у р е ц ь к о г о  р и н к у .  Нарешті, ми підхо
димо до найважливішої причини, що гальмуй розвиток турецької 
промисловости, — малої місткости турецького ринку. На цю причину, 
як на одну З основних, вказуй в"своїй доповіді німецький спеціяліст 
Мюллер.

На перший погляд таке твердження здасться незрозумілим. Аджеж 
до Туреччини щороку довозять на 200 — 250 млн. лір закордонних 
товарів. Теоретично здавалося б, що треба тільки припинити цей 
довіз, як відповідний ринок звільниться для тубільної промисловости. 

^Але на практиці це зовсім не так. Справа в тому, що в цьому чужо
земному довозі багато таких товарів (напр., машини, авто та інш.), 
потребу в яких ще довгий час не задовольнятиме турецька промис
ловість. Щодо інших товарів, то багато важать їхні ціни. Анато- 
лійська людність дуже бідна. Нещодавно в турецькій пресі писали, 
Що добрих 85° о людности Туреччини не може купити собі навіть 
раз на два роки дешевий одяг. Чужоземні бавовняні тканини, цвяхи, 
підкови, коси купують тому, що вони дешеві. Щоб мати такий 
самий ринок збуту, турецька промисловість ма§ продавати фабрикати 
не дорожчі ціною за ті, що їх продають тепер чужоземні фабрикан
ти. Якщо, припустімо, під захистом митних тарифів турецькі фабри-
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канти могли б продавати такі самі товари дорожче, ні селяни, ані 
бідні люди в місті не могли б їх купувати. Отже, щоб монополізувати 
внутрішній ринок, треба не тільки закрити шляхи чужоземним това
рам, але й так організувати виробництво, щоб тубільчі товари можна 
було б продавати по цінах, приступних людності. Турецька ж бур
жуазія, вимагаючи протекційних тарифів, дбаю тільки про те, щоб 
збільшити свої прибутки, піднявши ціни на свої фабрикати, замість 
того, щоб знизити їх собівартість, притягнувши нові капітали, збіль
шивши, раціоналізувавши виробництво. Але, ясно, що тоді вона на- 
разнться на брак збуту, водночас з товаровим голодом у країні.

Ми вище бачили, що споживання й чужоземних товарів знижу
ються з року на рік. Це ясно доводить, що зубоження країни, а 
найбільше села, прогресую. Посуха, неврожаї, падіння світових цін 
на с.-г. продукти, падіння турецького експорту в наслідок причин, 
про які ми вже говорили,— все це позначилося на купівельній спро
можності людности. Але ю ще й інші причїініт, що залежать вже 
від політики уряду: це малоземелля, брак реманенту в селян, кабаль
ний лихварський кредит, важкі податки, і сприяння заможним парази
тичним класам села коштом основної маси селянства. Ось на що в 
першу чергу наражаються важливіша проблема внутрішнього ринку в 
Туреччині. Основна маса селянства закабалена й зубожена до краю. 
Поки триватиме таке становище в селі — немаю перспектив для роз
витку внутрішнього ринку і тому й для сприятливих умов для роз
витку турецької промисловости.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Й АҐРАРНЕ ПИТАННЯ.

Отже ми бачимо, що розвиток промисловости упираються в стано
вище турецького сільського господарства і зокрема в питання аграр
них взаюмин і аграрної політики уряду. Із уст представників урядо
вих кіл, а також буржуазної турецької преси частенько чуюмо твер
дження, що «в Туреччині немаю аграрного питання», т. т. безземелля, 
малоземелля і клясової боротьби на селі. Завше таке твердження 
обгрунтовуються на тому, що в Туреччині, нібито, немаю великих 
поміщиків. Це цілком неправильне твердження, про мотиви якого не 
треба говорити. І справді, аграрне питання в Туреччині ю не тільки 
в дуже гострій формі, але саме воно й обумовлюю жалюгідний і від
сталий стан турецького сільського господарства.

Завше в турецькій і взагалі буржуазній пресі говорять про туре
цьке хліборобство тільки з погляду кількості! продукції, рівня цін, тех
ніки виробництва і природних умов. Не вважаючи на те, що в 1927 р. 
проведено досить повний і детальний с.- г. перепис, що може дати 
дуже інтересні дані про класові взаюминп в турецькому селі, в надру
кованих статистичних збірниках немаю жадних даних про диферен
ціацію сільської людности, ані про розподіл земельної площі, рема- 
венту і’ кредиту між різними шарами села, ні багатьох інших матері
алів. потрібних для поглибленого вивчання с. г. країни.
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Ми тільки коротко зупинимося тут на природних і технічно-вироб- 
0ичих умовах турецького хліборобства, щоб далі перейти до важли
віших с о ц і я л ь н о - е к о  но  м і н н и х  п и т  а н ь. Туреччина — хлібо
робська країна, але разом з тим тут ю багато несприятливих для 
хліборобства умов. Насамперед стихійні лиха: посухи й поводі. Обширні 
території родючої й культивованої від давніх часів землі періодично 
посушливі. Візьмімо, наприклад, Конійську долину. Кенійський вілайєт 
у 1927 році дав 750.000 квінталів пшениці з 13,3 міл., що їх зібрало по 
всій Туреччині. Це нам показуй питому вагу цього зернового району. 
Збір пшениці тільки по двох вілайєтах: Кенійському і Анкарському 
даю 10% усіюї пшеничної продукції, і ось ці обидва вілайєти чим 
далі більше стають посушливими. В 1928 29 р. посуха спричинила 
справжню катастрофу. Як мусить людність пристосовуватися до цього 
лиха, видко з того, що багато землевласників Кенійської долини ма
ють подвійні ділянки. Тільки но починаються посушливий період, вони 
перекочовують на інші місця, ближче до гір, де більше ВОГКОСТІ!, і 
там засівають невеличкі ділянки, щоб якось перебитися й не вмерти 
від голоду.

Питання про іриґаційні роботи (або відновлення старих занедбаних 
систем) у Кенійському вілайєті поставало неодноразово. В 1929 р. 
уряд розробив велику програму, розраховану на кілька років, кошто
риси складено на суму близько 100 мільйонів лір. Але скрутний фі
нансовий стан країни примушую відкрасти на прийдешню виконання 
цію’і програми і дбати про вже не такі велетенські, але реальніші 
дрібні іриґаційні й меліоративні роботи, зокрема про відновлення 
старих, занедбаних ариків.

Друге стихійне лихо —  це поводі. Щороку вода змиваю чимало засі
вів. Так, повідь спустошую родючіші долини Смірни, Адріянополю, 
Бруси, Сюрмене, Офа і т. ін. Вода щороку змиваю на мільйони лір 
тютюну, олівків, горіхів, засівів і т. ін. Крім того, вона змиваю і за
сипаю камінням родючий верхній шар ґрунту. Тут так само треба 
витратити десятки мільйонів, щоб уреґулювати течію річок і одвести 
гірські потоки, а бюджетових коштів на це йе вистачаю.

Хоча в Туреччині ю чимало родючої землі, але не всю ї ї  можна 
рентабельно обробити. В багатьох місцях— мало людности; по інших—  
дуже погані шляхи сполучення і витрати на транспорт такі, що но 
рентабельно збільшувати посівну площу або інтенсифікувати госпо
дарство. Кінець-кінцем, не так то вже й багато землі можна обро
бляти, при чому й цю площу зменшують посухи й поводі.

Щ е одна важлива причина убогости турецького села— це найвід
сталіші форми обробки. Здебільшого селяни не знають ані складних 
сівозмін, ані пару, ані угноюння. Інвентар турецького селянина дуже 
примітивний: квола тяглова сила (низькорослий буйвол, кінь, що 
виродився, малосилий осел— ліпшу худобу забирали на військові по
треби,— отже протягом століть стався природний добір, та Й самі 
селяни заінтересовані в тому, щоб їхня худоба не годилася в армію), 
обсівання рукою, соха, дошка замість борони, коса або серп, ціп або
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камінь, щоб молотити,—ось здебільшого і всі хліборобські знаряддя 
турецьких селян. Перепис 1927 р. офіційно встановив, що на загаль
ну кількість 1.571.239 хліборобських родин, в Туреччині g тільки
1.413.509 простіших хліборобських машин і знаряддя. Складних машин 
якось: тракторів, жниварок, сівалок, сноповязалок, три^рів було тільки* 
15.711, т. т. приблизно одна машина на 110 хліборобських госпо
дарств.

Часті випадки, коли селянин, що мад 50—100 денюмів (денюм 
приблизно одна дванадцята десятини) землі в хлібних районах, залишав 
землю і йде на заробіток, щоб прохарчуватися й сплатити високі 
податки, бо в нього нема$ ні реманенту, ні оборотних коштів, ні худоби. 
У багатьох повітах панують перед капіталістичні форми експлуатації. 
Безземельне селянство орендуй землю від поміщиків, що дають їм 
примітивний реманент і забирають левячу пайку продукції.

Про жодну організацію аґродопомоги здебільшого годі й говорити. 
Поміщицькі господарства Туреччини (крім уславленої фарми Кемаль- 
паші і т. ін.) не відограють навіть і тої невеличкої позитивної ролі 
зразковокультурних господарств, яку вони відограють по інших кра
їнах. Турецький поміщик здебільшого сам не обробляв землю, а віддав 
ї ї  в оренду парцелярними ділянками тим таки селянам. Отже, техніка 
турецького хліборобства, за винятком кількох десятків великих го
сподарств, стоїть на найнижчому рівні розвитку.

Бездоріжжя, дорогий транспорт, дорога товаропровідна мережа—все 
це робить нерентабельним збут с .-г . продуктів і позбавляв стимулу 
інтенсифікувати виробництво. Там, де це тільки можливо, селяни пе
реходили на цінні технічні культури: бавовни, тютюну, винограду, 
опію; зернові культури занедбувано до того, що в маловрожайні 
роки аграрна Туреччина мусила довозити хліб із закордону. Довіз 
злаків та виробів з них (пшениця, риж, борошно, макарони та інш.) 
за останній рік можна показати такими цифрами:

1923 . . . 14,6 млн. тур. пап. лір.
1924 . . . 23,0 » )) » »
1925 . . . 22,0 > » » »
1926 . . . 6,1 » )) У) »
1927 . . . 4,0 » » » »
1928 . . . 8,7 » )) ))
1929 . . . 19,0 » » )) »

Самої тільки пшениці за останні роки 4
1927 . . . на 868.000 тур. пап. дір
1928 . . . » 5.174.000 » »
1929 . . . » 13.015.000 » » »

Але така сама справа й з технічними культурами. Селяни, приваблені 
високою прибутковостю тютюну й опію, не сіють зерда. Але з року 
на рік конъюнктура міняються. Великі запаси цінних продуктів зали,-
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ціаються непродані, продукти псуються. Минулого року під впливом 
світової кризи це явище набрало ще загрозливішого характеру. З при
воду цього «Економіст дЮріан» (10/1 1931 р.) пише:

«В 1930 р. урожай бавовни дав у Смірнському вілайєті 35.000 кіп, 
проти 30.000 в 1929 р., а в Аданській області 100.000 кіп, проти
150.000 в 1929 р. Алеж хоч і зменшилася продукція на 15.000 кіп, 
проте й ціюї кількости не можна було продати, а ціни на сьогодні 
сягають тільки 2/5.цін 1929 року». «Щодо тютюну, то його продук
ція в 1930 р.— 45.000 тонн проти ч35.000 тонн в 1929 р. Опію зі
брали 7.500 ящиків проти 2.000. Оливкової олії видобули 25.000 тонн 
проти 15.000. Горіхів зібрали близько 1 млн. кантарів проти 800.000 
в 1929 р. Але вже в 1929 р. від усіх цих продуктів залишилися 
неспродані лишки. Тому нічого й дивуватися, що на ці продукти так 
упали ціни». З року на рік тютюнники, виноградарі скаржаться на тю
тюнову й спиртову монополії, що ті не закуповують у них продук
цію і тим самим засуджують їх на зубоження.

Опійна політика Ліґи Націй, що розподілила ринки між європей
ськими державами і не виділила будь-якої пайки для Туреччини, ста
вить під загрозу розвиток такої важливої галузі турецького сіль
ського господарства, як культура опію.

Отже, навіть перехід на вищі технічні культури не врятовуй ту
рецьке хліборобство і не відкривав йому спокійних і сталих перспек
тив. Де-не-де цей перехід вже зруйнував Людність, примусив ї ї  го
лодувати, тому що вона занедбала зернові культури, від яких году
валася.

Погана справа й з іншою важливою статтею с. г. Туреччини — ско
тарством. Тут насамперед згубно позначаються податок на худобу —  
«агнам», про який ми вже говорили в розділі про фінанси. У бю
джеті 1929 р. цей податок становив 7% всіх бюджетових надходжень. 
Крім того, скотарів жорстко експлуатують; збут продуктів зосере
джено в руках лихварів і скупників, що забирають собі левячу пайку; 
нічого не роблять, щоб поліпшити породу, викохувати племенну ху
добу і т. ін. Ветеринарна допомога зовсім мала. В 1928 р. від епі
зоотії та морозів по багатьох місцях загинуло 25— 30% усіюї варанти. 
Тепер по східніх вілайєтах лютую чума на рогату худобу та інш. 
епізоотії. А ще скотар так само, як і хлібороб, терпить від несприят
ливої ринкової коньюнктури. Минулого року в Карському вілайюті 
ціна на кіз і баранів упала до 75 піястрів за голову, а ціна на ко
рову— до 12— 15 лір.

Ми вже вище говорили, оскільки неправильне твердження, ніби
то в Туреччині немаю малоземелля. Людність Анатолії розподілено 
надто нерівномірно. місця, де ї ї  мало і землі гуляють. Алеж ю й 
місця, де ю відносна аґрарна переналюдненість. Звичайно, можна було б 
розселити людність в середині країни, але на це треба великих кош
тів. Селяни - бідаки, не мавши нічого, крім насішеного місця, до 
кліматичних та природних умов якого вони вже призвичаїлися, не
охоче залишають його, тому що, не маючи коштів, оселитися на но
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вому місці, — це бути під загрозою голоду і загибелі. Крім того, ю чи
мало гулящих земель, придатних для хліборобства, але якщо прове
сти там дорогу іриґацію і прокласти шляхи. Ось чим пояснюються той 
парадокс, що ю переналюднені райони, тоді як чимало ю гулящої зе
млі. Наприклад, район долини Сюрмене й Оф, де землю міряють не на 
десятини або денюми, але особливою мірою в чверть (15 — 20 см.) 
по ширині і на сотні чвертів впродовж. Така ділянка, що ї ї  можна 
накрити великою дошкою, варта кілька десятків лір.

Колись людність цих районів ходила на заробітки в Закавказзя. 
Тепер вони цього не можуть робити і тяжко терплять від малоземел
ля, поглиблюваного катастрофічними поводями. У звіті хліборобської 
Палати Різе с.- г. конґресові на початку 1931 р. ми читаймо: «дрібні 
хлібороби обробляють 1 денюм, середні—8 денюмів, великі— 20 денюмів». 
Якщо ми пригадаймо, що денюм становить тільки 13/4 га, то зро
зуміймо, як в цьому районі уявляють собі «велике» господарство. По 
деяких районах сам уряд мусив визнати серйозний характер мало
земелля і взятися роздавати невеличкі ділянки землі, викупленої від 
поміщиків (загалом усього 100.000 — 200.000 га).

Алеле як по деяких місцевостях бідняцько середняцьке селянство 
терпить від малоземелля, то по всій Туреччині воно терпить від того, 
що немаю реманенту й оборотних коштів. Ми вже говорили вище, як 
селяни, що мають кілька десятин ріллі, не можуть ї ї  обробити і 
мусять йти на заробітки. Уряд і Аграрний Банк, що дають кредити 
й пільги великим землевласникам і куркулям, й досі нічого не зро
били для основної маси селянства.

Кілька років тому, щоб заохотити обробляти землю тракторами, 
уряд звільнив від акцизу паливо для цих тракторів. Це, звичайно, 
використали лише великі поміщики, що мають трактори. Вони зло
вживали цими пільгами, перепродували паливо за ринковою ціною 
(ріжниця становить кілька лір на бідоні), вважаючи, що зисковніше 
задовольнитися ціюї ріжницею й орати живим тяглом, аніж трактором. 
Коли минулого року нафтова монополія домоглася, щоб цю пільгу 
скасували, власники тракторів, т.т. поміщики, зняли цілу бучу. Спо
чатку уряд вирішив викупити від них трактори або субсидіювати їх, 
щоб вони переробили їх на мазут, але, зважаючи на кампанію в пре
сі і також не мавши можливости виасиґнувати. потрібні кошти, пішов 
на півзахід, т.т. зберіг пільгу для власників машин, купованих перед 
виданням нового закону.

Навіть близька до уряду преса критикувала тракторну політику 
уряду. Так, Юнус Наді в «Репюблік» (в листопаді минулого року) 
писав: «Як смішно дивитися, коли адміністрація випробовую трак
тори, годі як наші найважливіші хліборобські райони не мають зер
на засіяти свої лани». Так критикували й інші газети.

Тоді як уряд заохочував поміщицьке хліборобство пільгами для 
тракторів, закон, ухвалений меджлісом (кредитувати хліборобів с.-г. 
машинами на скромну суму в 2.000.000 лір, до того ще розстрочену 
на \ роки), застряв в надрах бюрократичного апарату міністерств та
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Дґриколь Банку. Тепер, коли зменшилися бюджетові надходження, 
мало надії, щоб цей кредит дали близьким часом.

Так само погана справа з с.-г. кредитом. Бідняцько-середняцке се
лянство цілком прибрав до рук сільський лихвар і скупник, що по
троху його авансую. Проценти на позики в селі сягають від 5% до 
12% місячних, при чому видають їх на короткий час. Навіть там, де 
близько ю відділи Сільгоспбанку, бідняк-селянин мусить звертатися 
до лихварів, тому що саме їх і кредитуй банк, тому що кредитува
тися в банкові — це складна процедура, та ще й потрібні Гарантії, що 
їх  селянин-бідняк, звичайно, не може дати. А лихвар видаю позику 
без жадних векселів і формальностей, під розписку, а то й просто 
«на віру». Він добре знаю всіх селян свого району, мавши безпосе
редній з ними контакт. Він завжди одержить позичені гроші, в край
ньому разі натурою. Вія держить в руках всю людність і маю від 
цього .великий зиск.

Хоча в балансі С.-г. банку за 1929 рік кредит землевласникам 
становить велику суму 25 млн. лір, проте помилково було б думати, 
що справді всю цю суму одержали землевласники. Доктор економії 
Вададеддін-бей на сторінка «Джумхуріют» довів, що під маркою земле
власників банк кредитував мало не самих тільки експортерів оптови
ків, що вивозять тютюн, опій, фіги, бавовну, виноград. «Якби ці кре
дити— писав автор—витратили на хліборобство, на поширення посівної 
площі, на придбання нового хліборобського знаряддя або на інші с.-г. 
потреби,— ми б не заперечували. А то, здебільшого, кошти витрача
ються або для с к у п о в у в а н н я  с е л я н с ь к о ї  з е м л і  або для при
ставки продуктів на ринок і аналогічні торговельні операції. Спосте
рігаються ще й неґативніше явище. Гроші дають селянам під дуже 
високі проценти. Інакше кажучи, гроші, одержані від Сільгоспбанку 
максимум за 15% річних процентів, позичаються селянам мінімум за 
5 % місячних. В такий спосіб використовують великі землевласники- 
торговці більшу частину тих величезних сум, що в балансах Банку 
записана виданою землевласникам. Інакше кажучи, Банк, що мусить 
боротися з лихварством, сприяю йому». Напівофіціоз «Мілліют» не 
раз писав, що: «кредити Сільгоспбанку не можуть витиснути мухара- 
баджі (лихваря), тому що він позичаю гроші селянинові під звичайну 
розписку, а то й без неї, без тих формальностей, що потрібні для 
Банку, який до того ще й далеко від села». В «Репюблік» економіст 
Аллаеддін Джеміль писав, що «лихварство, що дуже поширене в селі 
по 10 ба навіть і 40% місячних, призводить наших бідних* селян до 
жебрацтва. Лихвалі перекидають догори ногами вартість продукції і 
нічого не залишають виробникові, вони панують, як повновладні 
господарі по всіх куточках Анатолії. Доки ці су6£скти одержувати
муть 100 і навіть 200% прибутку, банки в нашій країні ніколи не 
Знатимуть розквіту, а хліборобство завжди буде тільки дійною коро
вою для пожадливих лихварських апетитів».

Ми беремо кілька цитат із кемалістської преси, що ї ї  вже аж 
ніяк не можна обвинуватити в тому, що вона ганьбить свої власні
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установи. Таких статтей і повідомлень в тій таки урядовій пресі, годі 
вже говорити про опозиційну, чимало. Все це відгукнулося і на не
щодавньому всетурецькому Анкарському с.-г . конгресі. Характерну 
кореспонденцію про становище турецького селянства надруковано в 
жовтні 1930 р. в одному з номерів кемалістської газети «Репюблік»: 
«Цього року,— говориться в дописі,— Мугда (один із південно-західніх 
вілайєтів Анатолії) пережила щасливий рік. Тютюн добре вродив і 
реалізували його по високих цінах. Але на цьому найбільше заробили 
комісіонери. Не мавши землі й кредиту, турецький селянин, опора 
турецького хліборобства, кінець - кінцем перетворився на звичайного 
наймита». «Колись скаржилися на поміщицький гніт. Тепер наспів 
час буржуазії так само гнітити селянство. Селянин маю власного 
працею й працею своюї родини сплочувати проценти, більші* за по  ̂
зичену суму». «Таке становище пояснюються тим, що анатолійські 
селяни здебільшого на даний час збанкрутували. Насамперед вони не 
мають землі, і для того, щоб здобути потрібне на засів зерно, вони 
мусять просити милостині. Роботи на полі зв‘язані з витратами. По
зику в Сільгосибанкові одержати важко, тому що селянин не ма$ 
об‘юктів для іпотеки. І тому банк кредитую тільки великих землевлас
ників і купців».

Тепер, у зв‘язку з падінням світових цін на с,- г. продукти, стано
вище основної маси селянства— ще гірше. 1 справді, як може середній 
і дрібний землевласник існувати, прогодувати себе й родину, забез
печити своюму господарству потрібні оборотні кошти, коли по деяких 
вілайютах усталився такий еквівалент: 1 кіло цукру — 35 кіло пше
ниці; 1 комплект селянського одягу (прибл. 40 л ір)^4.200 кіло пше
ниці.

Цим ми й закінчуюмо наш нарис турецької економіки і тої кри
зи, яку вона тепер переживаю. Ми бачили, щоавплив світової еконо
мічної кризи ще збільшив економічні труднощі, що в основному 
виникають в Туреччині з експлуататорської економічної політики 
турецьких панівних кляс і з їхньої нездатності! боротися проти на
ступу чужоземного капіталу.



Б. ДЛНЦІҐ.

КРИЗА В ЄГИПТІ.
В №  4— 5 в нашого журналу детально аналізовано англо-єгипетські 

взаємини від того часу, як до влади прийшов вафдистський кабінег 
Махмуда-паші, і до розриву переговорів з робітничим урядом1). На
гадаймо, що об’єктом переговорів було підписання сталого договору, 
що встановив би сталу базу взаємин між Єгиптом і Англією, за
мість односторонньої декларації про незалежність від 1922 р., в: 
якій залишено одкритими до дальших переговорів найважливіші пи
тання щодо (;гцпту.

Завданням цієї статті є розглянути дальший розвиток подій і зо
крема англо-єгипетських взаємин за час після розриву цих перего
ворів, тому що у специфічних колоніяльних єгипетських обставинах 
фактором, що значною мірою визначає внутрішнє-політичну ситуацію, 
Є англійський імперіалізм.

Протягом цілого 1929/30 року в Єгипті тривала жорстока криза, 
що сталася в наслідок зниження світових цін на бавовну. Аграрну 
кризу в Єгипті, що сполучила недовиробництво харчових культур і$ 
перевиробництвом технічної культури — бавовни, особливо збільшив 
добрий урожай на бавовну за останні два роки.

Народнє господарство Єгипту протягом п’ятидесятирічного англій
ського панування пристосовано до задоволення потреб англійської 
текстильної промисловості!. Сільське господарство, в основному, пра
цює на експорт. Щорічна вартість сільськогосподарської продукції в 
національному прибутку Єгипту становить від 100 до 130 млн. фунтів 
(для періоду 1920 — 1929 роки), а вартість бавовни — 65 млн., при 
чому бавовну цілком експортується, тому що внутрішнє споживання 
мізерне. В експорті бавовна посідає до 90%. Така домінантна роля 
бавовни в єгипетській економіці, щр утворює найбільшу залежність 
країни від світового ринку, з особливою СИЛОЮ б̂ Є ПО єгипетському 
господарству, по єгипетському селянинові, в першу чергу, на мо
мент кризи.

За останні п’ятнадцять років (від 1913 по 1929 рр.) людність 
Єгипту збільшилася з 12.144.000 до 14.993.000, т.т. на 20%; а по
сівна площа, фонд придатної для обробки землі, нарешті, загальні 
розміри сільськогосподарської продукції (вже не кажучи про темпи

*) Див. Лі; 4—5 «Східнього світу» за 1930 р.— ст. т. Крейтнера «Англо-єги* 
петськин вузол».
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росту зовсім незначної промисловості!) зовсім мало збільшилися. 
Єгипет з року на рік все більше довозить предмети харчування, бо 
своїх йому не вистачав.

Щоб характеризувати це, наведемо дані про збір основних культур:

Середня річна Середня річна
за 1909/10—1913 М за 1921 *25—1928/29 Ьио< 1929 1930

Пшениця . 6.189.000 ард.*) 6.865.000 ардеб 114 8.21)15.000 7.457.000 
Кукурудза. 11.086.000 ард.2 * 4) 13.993.000 ардеб 126 (ардеб) (ардеб) 
Риж . . . .  400.000 дар. 5) . 52.185 дариба
Бавовник . 7.301.000 канД) 7.602.000 кантар 104 8.317.000 8.177.000 
Бавовн.на- 1 (кантар) (кантар)

сіння . .-5.217.000 ард.г ) 5.665.000 ардеб

Розвиток виробничих сил дуже відстав від росту людности; за
гальновідомий факт систематичности падіння урожайности бавов
нику: 1895 — 99 р. — 5,17 кантара на феддан; 1900 — 0 1 — 4,67; 
1905 — (И) — 4,03; 1910— 14— 4,27; 1915 — 19 — 3,58; 1920 — 24 — 
3,67: 1025 — 2 8 — 1,32.

Країна чим далі, то більше стає; залежною від імпорту чужозем
ного борошна; довіз пшениці (і борошна в переводі на пшеницю) 
становить величезну цифру: 1915 — 36,662 тонни; 1925 — 307,229; 
1926 — 217,775; 1927 — 179,090; 1928 — 298,909.

Неодноразові урядові спроби зменшити посівну площу бавовнику, 
і в такий спосіб намогтися скоротити виробництво і вплинути, до 
певної міри, на рівень цін, не мали позитивних наслідків. Посівна 
площа під бавовником все зростає-, і це особливо помітно за останні 
роки. Основні культури — по кількості зарівної площі — бавовник 
(20— 22%), кукурудза (23—24 % ), пшениця— 17%, кормові культури— 
конюшина--2 0 % .

З р і с т  п о с і в н о ї  п л о щ і  п і д  б а в о в н и к о м  — у ф е д д а н а х  °)
Пересіч. Пересіч.
1909/10— 1924 25— 1929,30 1930 51

1913.14 1928/29
1.678.811 1.761.000 1.842.000 2.050*000

Увесь добробут Єгипту залежить від ціни на бавовну, і вагання 
цих цін на світовому ринкові викликають величезні вагання в роз
мірах народнього прибутку.

Так, середні річні загальної вартості! бавовницької продукції (ба
вовник, насіння) визначаються такими даними:

її Ардеб пшениці =  150 кіло.
^ 2) „ кукурудзи =  140 кіло.

:5) Дариба рижу =  934,5 кіло.
4) Кантар бавовн. =  41.928 кіло. 
f ) „ бавовн. нас. =  121 кіло.
'•) Гектар— 2,38 феддана.
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Середня за 1910— 11 p.p.— 18.507.000 єгипетських фунтів
» » н и з » — 33.827.000 >‘ ))
» » 1915 — 1» » — 52 875.000 )) ))
» )) 1920 — 24 » — 50 231.000 І). ))
» )) 1925 » — 59.513.000 )) )>
)) )) 192(5 » — 38.041.000 )) ))
» » 1927 » — 41.357.000 ' » ))
)) )) 1928 > — 47.418.000 " » »

Протягом світової війни єгипетське господарство пристосувалося 
до рівня високих цін, від яких забагатіла єгипетська буржуазія; нечу- 
вано висока була конъюнктура 1919 року, після чого ціни різко 
впали — більш, аніж вдвоє, і викликали жорстоку кризу в країні, що, 
однак, була менша за кризу останніх двох років.

Світова криза помітно виявилася у скороченні попиту на бавовну, 
що, своєю чергою, викликало зниження цін: якщо протягом 1928/29 р. 
(по 31-е липня) світове споживання бавовни в Европі становило 
11 842.000 кіп і в Америці — 7.897.000 кіп, то в 1929/30 р. воно від
повідно упало до 10.258.000 і 6.889.000 кіп, при чому на споживанні 
найдорожчого єгипетського сакеларидісу це відбивалося найзгубніше. 
На той же час буйний зріст бавовництва в Судані чим далі, то більше 
загрожує єгипетському бавовництву. Досить вказати, що в 1924/25 р. 
в Судані зібрано 114 тисяч кантарів сакеларидісу, а в 1928/29 р. 
вже 585.000 тисяч кантарів, що становить вже більше як 20% єги
петської продукції цього сорту бавовни, ціна на яку нормально вище 
за ціни на інші сорти єгипетського бавовнику на 60 — 70%.

Питання про Судан, як загрозливого конкурента єгипетському ба
вовництву, є, як відомо, найбільша перешкода в англо-єгипетських 
переговорах, — тому єгипетська буржуазія сподівається, що поновлення 
кондомініуму, фактично скасованого в 1924 р., дозволить їй трохи 
Зменшити цю загрозу. 1

Але, одночасно, єгипетську буржуазію Судан інтересує ще і з ін 
шого погляду. В Єгипті з року на рік триває дальша парцеляція се
лянського господарства, зростає кількість дрібніших господарств і 
невпинно збільшується кількість безземельних селян, що масами су-. 
нуть в міста і збільшують кадри безробітних. На питанні про роз
поділ земельної власности треба зупинитися детальніше.

Подаючи нижче детальну таблицю розподілу земельної власности, 
спочатку відзначимо: якщо в 1906 році середнє володіння стано
вило 4,41 феддана, то на 1928 рік воно зменшилося до 2,56 фед- 
дана. Побіжно відзначимо також, що в Єгипті помітно змен
шується частка чужоземного землеволодіння. У 1913 році в руках 
7.791 чужоземця було 707.680 федданів, а в 1928 році 5 967 чужо
земців володіли 494.015 федданами. Єгипетська буржуазія, що забага
тіла від високих цін на бавовну, прибрала до своїх рук великі участки, 
що належали чужоземцям, .однак, роля чужоземного землеволодіння 
й на сьогодні дуже велика: 0,2% чужоземців володіють 9% оброблю
ваної землі.
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Р о к и Кількість
господарств % Площ. %

Бідняцькі господарства
(до п'яти федданів)

1.368.7981913....................... 90,7 1.418.959 25,9
1927 ................... 1.940.817 92,6 1.665.192 28,3
1928 ................... 1.964.912 95,8 1.697.683 31,0

Середняцькі господар
ства (від п‘яти до два
дцяти  ̂федданів)

112.660 7,4 1.034.050 . 18,6
1927 ! ! . ! ! ! ! 121.815 5,8 1.102.499 19,5
1928 ....................... 123.260 5,8 1.094.899 21,1

Кулацькі господарства
(від двадцяти до три
дцяти федданів)

1913....................... 19.634 1,3 599.363 10,8
1927 ....................... 22.156 1,0 658.818 11,6
і 928 ....................... 21.085 1,0 629.572 11,5

Т е м п и  р о с т у  к і л ь к о с т і !  г о с п о д а р с т в  і площі :
Кількість

господарстп % Плоіда “/о
Бідняцькі 1

1913 . . . . 1.368.798 100 1.418.959 100
1927 . . . . 1.940.817 141 1.665.192 147
1928 . . . . 1.964.912 143 1.697.683 . 119

Середняцькі
1913 . . . . 112.660 100 1.034.050 100
1927 . . . . 121.815 108 1.102.499 106
1928 . . . . 123.260 108 1.094.899 106

Кулацькі
1913 . . . . 19.634 100 599.363 100
1927 . . . . 22.156 112 658.918 110
1928 . . . .  

Селянські земле
21.085 108 629.572 105

володіння
1913 . . . . 12.558 100 2.420.558 100
1927 . . . 12.720 101 2.242.268 92
1928 . . . . 11.752 94 2.002.244 83

Уважне вивчення всіх наведених так поодиноких, як і згрупова
них таблиць і таблиці динаміки зміни кількосте господарств і за
гальної площі, що належить поодиноким групам господарств, дад 
можливість зробити такі висновки: поруч з руйнацією дрібного го
сподарства, збільшенням кількосте карлікових володінь, тривав не
впинний пррцес парцеляції великих землеволодінь, що відбивав дальше 
заглиблення капіталізму в сільське господарство Єгипту; в той же час,
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хоча значно повільнішим темпом, аніж розпад великого землеволо
діння і парцеляція дрібнішого господарства, трохи збільшилася пи
тома вага середняцьких і кзглацьких господарств (за площею воло
діння, за збільшенням кількости господарств і падінням їхньої пито
мої ваги до загальної кількості! господарств).

Поруч з цим для всіх категорій господарства ю загальною не
впинна парцеляція земельної площі.

Разом з тим зростав і кількість безземельних селян. Останній 
перепис 1927 року виявив ряд інтересних моментів, до певної мір» 
Завуальованих, при чому порівняння з попереднім переписом 1927 р. 
утруднюються тим, що його проведено за іншою методою.

Між двома переписами людність збільшилася від 12.718 тисяч до 
14.177.000, т.т. на 11%; за той же час кількість господарств збіль
шилася від 1.671.045 до 2.097.122, або на 25%.

За переписом 1927 року в сільському господарстві працюй
3.524.000 люду' (в т. ч. 523.000 жінок), не рахуючи жінок, що пра
цюють в хатньому господарстві і дітей до 5 років, що їх застосо
вано до спеціальної групи осіб, що не мають певної проф есії 1)т 
т. т. rpynj  ̂ осіб, що працюють в сільському господарстві, треба збіль
шити, принаймні, утрою. Де категорії осіб, що працюють в сіль
ському господарстві, перепис 1927 року застосував 3.52-4.000 чоловіка  ̂
при наявності 2.097.172, т.т. близько -11 /•> млн. сільськогосподар
ської людности (не рахуючи жінок, що працюють у хатньому го
сподарстві, і дітей до 5 років) не маю власного господарства (ча
стково до ціюї групи застосовано дітей, що мають більше, як 3 років). 
Крім того, 153 тисячі чоловіків і 122 тисячі жінок застосовано до 
професій невідомих і непродуктивних. Можна думати, що наймитів 
та безземельних селян і приховано в трьох групах —  осіб, що пра
цюють біля сільського господарства, без професій і а непродуктивної 
праці». Точні підрахунки, безсумнівно, надзвичайно важкі й навіть 
неможливі, але нечаю сумніву, що ця цифра надто велика, і, зви
чайно, більша за і  мільйон.

Боротьба збезземеленого й малоземельного юіипетського селян
ства за національне визволення ю разом з тим і боротьба за землю. 
Це добре розумію югипетська національна буржуазія, партія Вафд, що 
тісно зв1язана і з землеволодінням. Несхильна й неспроможна про
вести буржуазно-демократичну аґрарну революцію, вона вбачаю роз- 
в(язання аграрного питання в масовій еміграції югипетських феллк- 
хів до Судану, з його величезною кількостю неосвоюних земель. Але 
в цьому питанні Вафду не пощастило договоритися з Гендерсоном. 
Англійський імперіялізм на це згоди не дав.

Уряд Вафда прийшов до влади 31 грудня 1929 року і урядував 
до середини червня 1930 року, т.т. близько півроку. Жорстока криза *)

*) Ця група охоплюю величезну цифру — чоловіків 2.031 (в т. ч. до 5 років 
994 тис. люду) і жінок — 6.280 (в т. ч. до 5 років — 1.036 тисяч). Треба гадати, 
що до ціюї групи «без професій» застосовано й значну частину люду віком від. 

'6 — 10 років (усього чоловіків і жінок групи від 5 — 10 років — 1.848 тисяч).
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єгипетської економіки характеризуй його владу. Ціни на бавовну,, 
що визначають весь добробут країни, рухалися так (в таларисах з» 
кантар) '):

Сакеларидіс Ашмупі »

Середня 1928/29 р.................35^> 22*/2
Середня 1929/30 28:ї/8 195/8

Ціни на сакеларидіс і ашмуні, що на початку сезону 1929/30 р. 
(серпень 1929 року) становили відповідно 321/8 талариса і 207/8,— 
на кінець сезону (липень) упали до 2 і 5/1 і 17і/8, т.т. на 20 і 14% 
звертає увагу найбільше падіння ціни саме на «гордощі єгипетської 
бавовни» —  сакеларидіс, що, крім суданської бавовни, не має конку
рентів на світовому ринкові. Поруч з падінням цін різко зменшився 
попит на єгипетську бавовну на світовому бавовницькому ринкові.

Експорт бавовни в 1929/30 «бавовницькому» році (від вересня 
1929 року до серпня 1930 року), в порівнянні з попереднім роком 
скоротився так:

1928/29 р.— 7.939.027 кантарів / .  . . . 100 
» » — 44.605.000 єг- фунтів . . . .  100

1929 30 р.—  6.139.901 кацтарів . . . .  77,7%
» » — 30.083.000 єг. фунтів . . .  67 %

т.т. бачимо, що експорт бавовни наявно зменшується і кіль- 
костю і ще більше щодо цінности.

Протягом перших десяти місяців 1930 року загальний експорт із 
Єгипту, в порівнянні з тим самим періодом попереднього року, ско
ротився так:

'
1 -Х  1929 р. 

Кількість Вартість
1 1 -Х  1 
1 1930 р. 
Кількість!

1
Вартість

Я п іц а .............................................. 94.909 т. шт. 206 т. ф.
' і

51.929 ! 127 т. ф.
Рнж.................................................. 51.469 тонн 676 » » :К29Г>] 467 » і)
Насін. бавовн................................. 1.865.624 ард. 1.839 » » 1.922.645 1.31)7 » я
Жмихи » ............................... 143.030 тонн 501 » » 180.723 і 661» »
Ц ибуля.......................................... 175.068 » >814 » » 107.437 j 539 » »
Бавов. о л ія ................................... 9.747 » 389 » » 9.788 375 » ■>.
Цигарки .......................................... 2Н6 тонн 295 » » 249 270 ■» »
Фосфати ...................................... 188.608 » 15 * » » 291.796 335 » я
Вовна .............................................. 1.988 » 131 » » 836 56 » »

Р а з о м  (у єг. фунт.) • . . — 40.239.000 — ‘25.112.000

J) Таларис“ гг. єгипетського фунта американському дод.
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Експорт бавовни за 1930 р. в порівнянні з 1929 р. змінився так:

1929
1930

Кільці сть 
кантарів У відсотках Вартість в цг. 

фунтах У відсотках

5.736.114 100 31.899.000 100
4.277.418 75 18.697.000 58,6

т.т. ціни впали не тільки на бавовну, але й на інші статті екс
порту, який в цілому за десять місяців скоротився на 38% в по
рівнянні з відповідним періодом попереднього року.

Запаси бавовни на складах на початку нового сезону досягли ре
кордної цифри за 50 років — 3і /2 млн. кантарів, т.т. кількосте, що 
дорівнюй, приблизно, піврічній продукції.

Щоб характеризувати ці запаси, наведемо цифри попередніх років:

На 31 серпня 1927 року . . . .  1.780.000 кантарів 
» » 1928 » ' .  . . . 1.153.229 »
» » 1929 » . . . . 1.164.223 »
» » 1930 » . . . .  3.456.971 »

За той ж е , час імпорт скоротився значно менше — усього на 
9%: з 45.577 тис. фунт, в 1929 році до 41.060 тис. фунт, в 1930 р.; 
яле ці цифри мало показові, тому що протягом двох перших місяців 
1930 р. імпорт, приблизно, вдвоє більший за імпорт перших двох 
місяців 1929 р., оскільки, сподіваючись на збільшення мита, імпор
тери завезли «на дальший час» багато товарів, заробивши на цьому 
великі гроші.

.Якщо елімінувати довіз перших двох щсяців, то порівняння 
імпорту 1929 року (від 1 березня до жовтня) З тим же періодом 
1930 року відповідно дасть 36.567 тис. і 25.158 тис. фунт., відобра
жаючи загальне падіння покупної спроможности населення.

За час від жовтня 1929 року до вересня 1930 року різко збіль
шилася кількість банкрутств і опротестованих векселів; за рік опро
тестовано 62.560 тисяч векселів.

Курси цінних паперів, що нотуються на єгипетській біржі, 
значно знизилися.

Отакі далеко н$ повні, але досить яскраві показники кризи в 
Єгипті, що ї ї  «L’Economist Egyptien» (у номері від 7 грудня) характе
ризує так:

«З дня на день криза збільшується і ускладняється. По всіх га
лузях народнього господарства депресія позначається чим далі, то 
більше. Сільське господарство зазнало важкого удару через падіння 
цін на бавовну до 15 таларисів — ціни, що не оплачує витрат, вну
трішня торгівля це — порожнє місце, місцева промисловість не має 
ринків збуту, фінанси знецінено. І єгипетський нарід — в скрут
ному стані».

Криза болюче вдарила по єгипетському фелахові, робітникові й 
ремісникові; безробіття зростає, і хоча немає статистичних даних, але
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досить характерне твердження кореспондента французької газети !), 
що в Олександрії й Каїрі кожна псята людина не має роботи й при
тулку. Індекс вартости прожиття стоїть на надзвичайно високому 
рівні — близько 155, за незначного, в порівнянні з передвоєнним, 
збільшення заробітної плати.

Отаке, коротко, економічне становище країни за короткий час 
владування вафдистського уряду Нахас-паші, становище, що підси
лило зріст страйкового руху, вплив комуністичної партії, так само 
і селянського руху, правда, ще незначного і неоформленого. На по
чатку 1930 року вибухли страйки в залізничних майстернях, на тю
тюновій і текстильній фабриці в Олександрії, були сутички з полі
цаями, заарештовувано робочі пікети. Комуністична партія голосно 
заявила про своє існування, вперше висунувши свого кандидата —  
Шахата на виборах до парламенту. Єгипетська преса заговорила про 
збільшення комуністичної небезпеки в звсязку зі збільшуваною кри
зою: багато заарештовано осіб, запідозрюваних в тому, що вони або 
належать або співчувають комуністичній партії.

Уряд Нахас-паші широко деклярував, прийшовши до влади, що 
головне завдання діяльности нового уряду полягатиме в проведенні 
ряда внутрішніх реформ і в нових спробах домогтися незалежностн 
країни і укласти почесну і сталу угоду з Англією.

За час свого піврічного владування уряд Нахас - паші провів у  
життя розроблений ще перед ним митний тариф, тариф, уложений 
в інтересах вузького кола тубільних поміщиків і промисловців, що 
Зовсім не пильнує інтересів широких трудівник мас. Бувши одночасно 
і  протекціоністським і переслідуючи фіскальні цілі, тариф в інтере
сах поміщицької верхівки запровадив високі ставки на імпортовані 
продукти харчування, а в галузі промислових виробів дешевші товари 
оподатковано пропорційно значно вище, аніж дорогі. В наслідок но
вого тарифу покупна спроможність єгипетського фунта за найскром- 
нішими підрахунками виала на Ю°/0.

Перед запровадженням тарифу, ласкаво доведеного до відома спе
кулянтських кіл компрадорської буржуазії за кілька місяців перед тим, 
як його оголошено, тривала нестримна спекуляція, довіз «на дальший 
час», щоб не платити нового мита. За три місяці, перед запровадженням 
нового тарифу, імпорт становить 21 млн. ф., проти 14 млн. відпо
відного періоду попереднього року.

Побіжно треба відзначити, що новий митний закон передбачав 
запровадити підвищені ставки на товари із країн, що не мають з 
Єгиптом торговельного договору, що цілком скеровано проти Радян
ського Союзу, в той час, як Союз Радянських Соціалістичних Республік 
в експорті єгипетської бавовни посідає значне місце, близько 70 J/o2)« * 2 * 4

*) L’Ere Nouvelle — 19/VII 1930 р.
2) Правда, мито на наші товари не підвищено її досі, кілька разів спец і-

ядьні міністерські постанови відсувають це на дальший час.

4 Чорвонпй Схід
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Намагаючись зменшити чим далі, то більше незадоволення широ
ких селянських мас, кабінет Нехас-паші розробив проект спеціаль
ного сільсько - господарського банку, розпочав авансувати бавовництво 
і, разом з тим, продовжуючи політику диктаторського кабінету Мах
муд - паші, провадив політику купівлі бавовни, щоб затримати ціни, 
витративши на це 13 млн. ф. із резервового фонду і зібравши в ру
ках уряду великі запаси бавовни в 2.962.000 кантарів на 1 жовтня 
1930 року проти 252.000 кантарів на 1 жовтня 1929 року. Цей захід 
не затримав падіння цін, як це вже ми говорили, нічого не дав 
селянству і всі величезні суми, що їх викинув уряд, пішли у кишені 
поміщицької верхівки та компрадорів. Короткотермінові 4% позички 
селянству аяс ніяк не допомагають, тому що, поперше, їх  видасться 
терміном до 4-х місяців і під кількість бавовнику не менш, як 5-ти 
і не більше, як 500 кантарів, т т . цією допомогою можуть користу
ватися кулацікі і лише почасти середняцькі господарства. Бідняцьким 
селянським масам ця допомога зовсім неприступна; середняцьким 
вона тільки на деякий час віддаляє з)6ожевня.

Клясова політика націонал-реформістської партії єгипетської бур
жуазії не дала їй можливости розв(язати жадного завдання, що 
стояли перед ним, і уряд Нахас паші остаточно заплутався в лабетах 
противенств, заглиблених світовою кризою.

Перед Вафдом повстала загрозлива проблема, як бути з урожаєм 
наступного року, чи й далі купувати бавовну нового урожаю, що, з»  
найзменшенішими обрахунками, мало коштувати ще 20 млн. ф. (т.т. ви
тратити решту резервового фонду і цим припинити іриґаційні роботи) 
або, відмовившись від цієї операції, відштовхнути від себе всіх своїх 
найвпливовіших і найбагатіших спільників із єгипетської буржуазії. Це 
питання, поруч з зовнішнєполітичними взаєминами, відмовленням від 
уложення договору з Англією, багато важило в демісії кабінету Нахас- 
паші. Не зупиняючись на деталях переговорів вафдистського кабінету 
З Гендерсоном, на винятковій готовності Вафда прийняти всі його 
в и м о і  и, відзначмо, що Вафд, ураховуючи зріст революційних настроїв 
в широких масах фелахів і дрібної буржуазії, де він ще має знач
ний вплив, не міг наважитися підписати угоду, не добившись від 
Англії поступок, хоча б в питанні про Судан (поновлення кондомі
н іу м у  і дозволу еміґрувати до Судану). Ми вже говорили, що це 
питання зачіпає низку надзвичайно важливих інтересів і єгипет
ської буржуазії.

А Гендерсон не поступався, тому що, як репрезентант інтересів лан- 
каширськнх текстильних маґнатів і бавовникових плянтаторів Судану, 
він так само, як і Чемберлен, добре ураховує все значення Судану, 
де можна організувати могутнішу бавовняну базу, аніж в Єгипті, що 
чим далі, то більше завдає клопіт англійському імперіалізмові. На 
питанні про Судан і перервалися переговори з Лондоном. Вафд іще* 
раз став в позу борця за «справжню незалежність ^гипету», і єгипет
ська делеґація повернулася до Єгипту.

Якщо на момент розриву переговорів уряд Макдоналда міг
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сподіватися, що Нахас-паша, зачекавши, поки обурені умовами дого
вору дрібнобуржуазні єгипетські кола заспокояться, знову розпочне 
переговори і зробить потрібні поступки, то незабаром виявилося, що 
в обставинах кризи, яка загострила антибрітанські настрої, годі спо
діватися на швидке заспокоєння, і що вафдисти цих поступок, при
наймні на ближчий час, зробити не можуть.

Далі події розгорталися за випробуваним англо- єгипетським рецеп
том. Добре розуміючи, що британський імперіалізм позбавить його 
підтримки і поставить на місце вафдистів інших, згодливіших пред- 
представників буржуазії, і мавши всі підстави сподіватися, що англій
ська маріонетка — король Фуад, ідучи, старим битим шляхом, знову 
Запровадить «неконституційний режим» відчуваючи свою несилу і бо
ячись закликати маси до активного протидіяння англійському імпе
ріалізмові і монархії, Нахас-паша вирішив «застрахуватися» досить 
наївно. Він розробив законопроєкт, за яким припинення роботи 
парляменту і запровадження неконституційного режиму дорівнювано 
до державної зради, а кожен міністер, винний у припиненні роботи 
парляменту, підлягає покаранню каторжними роботами від 3-х років 
до безстрочних і штрафу в сумі від 1.000 до 10 000 фунтів. Як і 
треба було сподіватися, король не затвердив цей закон (точніше 
англійський резидент) і уряд Нахас-паші хоч і мав абсолютну біль
шість в парламенті, 19 червня 1930 року подався до демісії. Він знай
шов вихід із цього становища. Зроблено ефектну «спробу» ґаранту- 
вати конституційний режим від королівської сваволі і знайдено зручну 
причіпку для демісії. На місце Нахаса призначено директора Націо
нального Банку, члена дворцової партії іттіхадистів, що репрезентує 
інтереси численного й впливового февдального прошарування, тісно 
Зв‘язаного з Англією,— Сідки-пашу, що зформував «невтральний» кабі
нет. За одну з причин, що спонукала англійський уряд прискорити 
демісію Нахасового кабінету, безсумнівно, була та обставина, що 
вафдисти, коли в парламенті обговорювано питання про розрив англо- 
Єгипетських переговорів, надто підкреслювали свою непримиренність 
до Англії, уперто запевняючи, що Судан є невідділимою частиною 
Єгипту.

В країні утворилося своєрідне становище, тому що за абсолютної 
вафдистської більшости, Сідки-паша сподіватися на підтримку парля
менту аж ніяк не міг, а нові вибори дали б більшість Вафдові.

23 червня Сідки паша припинив на місяць засідання парляменту, 
одночасно заборонивши партії Вафд скликати будь-які мітинґи, тому 
що Вафд декларував, що він «почав активно готуватися до боротьби 
проти короля Фуада й нового уряду». Але в той же час вафдисти 
прагнули «боротися» льояльно, підкреслюючи своє льояльве ставлення 
до монархії і поза лаштунками договорюючися з англійцями.

Надзвичайно цікаво відзначити, що в той час як англійська лей
бористська преса вваясала демісію уряду Нахас-паші наслідком бо
ротьби з королем за конституцію, «Тайме», в статті від 20/VI писав, 
що демісія є наслідок не різнобою з королем Фуадом, а Вафдової
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несили побороти економічну кризу й неможливостю продати за низь
ких цін новий урожай бавовнику.

Вафд, хотівши удержати в своїх руках керівництво національно- 
визвольним рухом, певний своєї політики, маневруй, сподіваючись 
(марно) добитися поступок від англійського імперіалізму і зберігти в 
той же час з ним добрі стосунки, тому, що допомога англійського 
імперіялізму потрібна єгипетський буржуазії в боротьбі з чим далі, 
то більшим революційним рухом мас.

Закликаючи маси до демонстрацій та мітингів протесту проти 
уряду, вафдисти підкреслювали потребу додержати мирного характеру 
цих демонстрацій. Події, однак, набрали загрозливого характеру і не
звичайної сили справжніх революційних виступлень, всупереч ваф- 
довим бажанням.

Протягом останньої декади червня і на початку липня по країні 
прокотилася хвиля демонстрацій і мітингів, організованих вафдистами. 
Але ці демонстрації набрали непередбаченого націонал-реформістами 
бойового революційного характеру. Сталися численні сутички з полі
цаями, загинуло багато людей (розстріли в Загазику, Мансурі, Біль- 
бейсі, Танті).

Мітинґи й демонстрації проходили під яскравими антнбрітан- 
ськими гаслами; консервативний «Evening Standard» писав 8 липня, що 
«Єгипет відмовився від надзвичайно ліберального договора, який ми 
йому запропонували, і можливо треба буде знову бомбардувати Оле
ксандрію, щоб зміцнити брітанський вплив».

13 липня парламент розпущено до листопада, що дало можли
вість позбавити депутатської недоторканости вафдистських членів 
парламенту й сенату. 15 липня в Олександрії оголошено загальний 
двогодинний страйк протесту проти розстрілу демонстрації в Біль- 
бейсі та Мансурі, що ознаменувалися численними сутичками з полі
цаями, де забито 17 чоловіка і поранено 220. Протягом тижня (до 
і22 липня) революційні події розгорнулися в кількох містах. За да
ними ТАСС’у від 22 липня події розгорталися так:

Події в Египті набрали загрозливого характеру. 21 липня демонстрації в 
Каїрі, Порт-Саїді, Суезі перетворилися на 'бої на вулицях, є багато жертв.

За повідомленням Гендерсона в палаті общин, 21 липня в Єгипті забито 
19 чол. і поранено 182, в тому числі багато поліцаїв.

В Каїрі поліцаї не раз стріляли в демонстрантів. За офіційними даними 
забито 4, поранено 89. Поранено 2 офіцери і 28 поліцаїв. Місто замерло. Крам
ниці й установи зачинено. В багатьох урядових установах і крамницях повибито 
шибки. Ліхтарі на вулицях майже всі побито і поламано. Вночі навіть головні 
вулиці не освітлюється. По вулицях — загони поліцаїв і військові частини. Пе
рехрестя охороняють панцерники. На покрівлі парламенту і багатьох установ 
стоять кулемети. Демонстранти підпалили урядовий ґараж. Тривають масові 
арешти. В‘язниці переповнено. Вчора заарештовано 700 чоловіка. Поліцаї обез
зброїли парламентську варту і самі заняли приміщення парламенту,

В Порт Саїді, коли демонстранти намагалися прорватися в європейські 
квартали, поліцаї почали стріляти. Демонстранти закидали їх камінням. Полі
цаї кілька разів залпами стріляли в демонстрантів. Двох демонстрантів забито, 
28 поранено Поліцаїв поранено 47 чол. Після бою демонстранти, уходивши, вивер
тали ліхтарі і пробували будувати барикади й руйнували урядові будівлі й майно.
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В Суезі події одразу набрали такого характеру, що поліцаї й уряд розгу
билися. Місто фактично опинилося в руках повстанців. Поліцаї запросили до
помоги. До Суезу терміново із Каїра вислано військовий загін на верблюдах. 
За той час в Суезі поранено , 21 демонстрант і 22 поліцаї.

Віце-президент палати депутатів від імени 145 депутатів подав королю 
Фуаду петицію, де вони вимагають скликати на і 6 червня надзвичайну сесію. 
Як важливіший мотив, петиція висував «небезпеку, що загрожуй англо-єгкпет- 
ським взаєминам». Король відхилпв петицію, а прем'єр Сідки-паша визнав її  
((незаконною»,

Сутички в кількох містах тривали ще кілька днів. В цій обста- 
нові барикадних боїв лідери Вафда, перелякані розвитком руху, що 
вийшов поза рямці «леґальних» демонстрацій, закликали маси уни
кати насильств в той час, як поліцаї нападали на демонстрантів.

Боягузна єгипетська буржуазія перелякалася розмаху революцій
ного руху, і Нахас-паша вважав за потрібне голосно о6‘явити, що 
даремно його і взагалі вафдистів вважають за ворогів монархії, що 
партія не зламає присяги на вірність конституції, яка передбачає спад-г 
щипну монархію 1).

В той же час вафдисти вели переговори в Лондоні (через членів 
Вафда, учасників міжпарламентського з4їзду), вказуючи, що тільки 
вони можуть встановити лад в країні.

«Робітничий» уряд, лицемірно й громогласно заявивши про своє 
невтручання у внутрішні справи в Єгипті, відправив до Олександрії* 

►нібито щоб «захищати чужоземців», два крейсери, а консерватори 
вимагали ще енергійнішого англійського втручання. Фактично так 
воно й було, бо хоча англійське військо, що було напоготові в Єгипті, 
й не взяло участи в сутичках, але англійські офіцери й сержанти 
руководили акціями єгипетського війська й поліцаїв.

Щ об відтягти маси від озброєної боротьби, Вафд проголосив від 
21 липня (дня розпуску парляменту), за прикладом Ганді, кампанію 
непокори і несплати податків. Після того, як король відмовив скли
кати надзвичайну сесію, вафдисти загрожували силою захопити бу
динок парляменту і відкрити там засідання, але, звичайно, побоялися 
і влаштували вночі засідання в одному з клюбів, де й деклярували 
своє недовір‘я урядові. Замість драми стала комедія, як і уся кампа
нія непокори в Єгипті.

Вафдисти, як і гандисти, зовсім не мають на меті справжньої 
революційної боротьби з імперіалістичним ворогом. Скеровуючи рух 
проти диктатора * Сідки-паші, вафдисти в той же час вживали всіх 
заходів до того, щоб цей рух не набрав справжнього революційного 
характеру й не, обернувся проти власної буржуазії й поміщиків. Цим 
і пояснюється, що кампанію проти несплати податків в першу чергу 
не провели в життя самі вафдисти, зрозумівши, що неоплата подат
ків може потягти за собою і відмовлення платити орендну плату.

Спробувавши стати на чолі руху в своїх класових інтересах, ваф-

1) У той же час генеральний секретар партії Вафд, Макрам Ебейд, спро
стував повідомлення, нібито Вафд має встановити республіканський лад.
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дисти всіляко почали його гальмувати, як тільки воно почало ви
ходити поза намічені ними рямці.

Зраджений Вафдом, рух підупадав; після липневих подій прове
дено числені арешти — заарештовано більше, як 1.100 чоловіка; цен
зура лютувала; із чиновницького апарату винищувано вафдистів. 
Придушивши революційні повстання, диктатор Сідки - паша взявся 
підготовлювати «реформи», в першу чергу виборчу і конституційну 
реформи. Протягом кількох місяців підготовлювано цю зміну виборчого 
закону, а разом і конституції. Вафдисти на той час вимахували де
р ев н и м и  мечами, загрожуючи опором. Нахас - паша видав дуже за
грозливий «маніфест». Але далі вафдисти не пішли.

22 жовтня королевський декрет скасував стару конституцію, роз
пустив парламент і сенат і проголосив нову конституцію, що нада
вала королеві диктаторських прав; уведено було новий «режим» для 
преси й оголошено новий виборчий закон, за яким цен^ за віком 
підвищено з 21 року до 25, запроваджувано двоступневі вибори 
і внесено ряд обмежень для осіб, що можуть безпосередньо обирати 
депутатів (т. зв. виборці-делеґати). Цих делеґатів обираються від 
груп по 50 чоловіка виборців, що мають задовольняти вимогам до
сить високого майнового цензу (алата за приміщення або поземель
ний податок, оренда за землю не менш, як 12 фунтів на рік) і 
освіту не нижче початкової школи1); щоб бути обраним на депутата, 
кандидат повинен добре читати й писати, внести заставу в 50 фун
тів, яку не повертаються, якщо кандидат сам відмовиться від своюї 
кандидатури або одержить менше, як 1jlQ голосів, і жити не менш, 
як два роки, на місці виборів. Отакі умови нового виборчого закону, 
що дають право на обрання тільки великим власникам. На основі цього 
закону фашистський уряд Ісмаїла Сідки-пащі сподіваються мати до
статню парламентську більшість. Щ е більші вимоги (застава до 
100 фунтів) ставляться для виборів у сенат, 3/5 членів якого за но
вим законом не обираються, а призначаються. Вотум сенату може 
припинити чинність хоч якого закону. Парламент можна закрити 
через псять місяців його роботи, навіть не вотуючи бюджет, решту— 
7 місяців — країною керую міністерство. Кількість депутатів скоро
чено з 250 до 150 чоловіка. Все це може забезпечити бажаний для 
Сідки паші склад парламенту.

Нові закони фактично зводять нанівець конституційний режим, 
встановлюючи режим фашистської диктатури. Нові* вибори й досі не 
призначено. Диктатор відволікаю момент виборів, описуючись нових 
революційних виступлень і вичікуючи для проведення в життя 
нового виборчого закону... поліпшення економічного стану країни. 
А криза, проте, чим далі, то більше поглиблюються. Ціни на бавовну 
від початку нового бавовницького сезону почали катастрофічно 
падати.

*) Якщо згадати, що в Єгипті серед осіб чоловічої статі, старших від 5 ро
ків, письменних ю на тисячу 220 чол., тоді буде ясно, яке вузьке коло припу
скаються до виборів.
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У таларисах за кантар 

Сакеларидіс Ашмуні
Серпень 1930 р . . , ........................... 26 п/4 177/s
Вересень »   211/s ІЗ1.̂
Жовтень »   177/8 115/8
Листопад »   177/8 117/8
Грудень »   137/8 Юи / і6

Протягом трьох місяців ціни на сакеларидіс упали на 50%, на 
інші сорти — трохи менше. Від падіння цін саме на сакеларидіс най
більше терпить єгипетський фелах, тому що це—найвищий сорт ба
вовнику, до якого штучно пристосовувалося господарство і який ви
магає найбільшої праці й витрат і дає найменшу врожайність. Ціни 
на бавовну — нижчі за собівартість.

Попит на єгипетську бавовну все падає, експорт скоротився і 
в порівнянні з минулим роком виявляється в таких цифрах:

4
Від 1 вересня 1930 р. по 24* грудня 1930 р. — 2. И0.471 кантар 

» 1 » 1929 р. » 2 і » 1929 р. — 2.722.017

Запаси бавовни на 25 грудня, що за минулі останні два роки 
складали близько 3іj2 млн. кант., піднялися до 5.232.261 кантару1).

Закликаний для боротьби з широкими народніми масами дикта
торський уряд, намагаючись зменшити зріст революційного руху, 
проводить ряд «реформ», що мають зменшити незадоволення і від
сунути вибух, що наспіває в країні.

В листопаді ухвалено авансувати бавовнярів сумами, більшими за 
тогочасні ціни на бавовну. Цей захід, що на нього витрачається 
7 млн. фунт, із резервового фонду, як і заходи попереднього уряду, 
що купував бавовну (уряд Сідки-паші від цього відмовився), не запо
біг падінню цін. Він тільки відограв на руку спекулянтам і помі
щикам і нічого не дав селянству. В той же час уряд виснажив ре- 
зервовий фонд: наявні ресурси резервового фонду не більші за 2 млн. 
фунтів. Щ об запобігти падінню цін, уряд не продає своїх запасів, в 
які вкладено величезні кошти. В грудні 1930 р. проведено закон, який 
припускає відстрочити одну п£яту орендної плати до 1 вересня 1931 р. 
^якщо 4/5 заплочено), при чому договір не можна розірвати.

Щ е один захід — це ухвала організувати сільськогосподарський 
банк з капіталом 2 млн. фунтів. Уряд дає половину цієї суми. Банк 
має на меті «боротися з лихварством, що руйнує країну».

Не треба зупинятися на оцінці цих двох останніх заходів: перший 
З них дає мізерне подання фелахові, другий викликає сумніви навіть 
в колах єгипетської буржуазії, яка має рацію вважати, що банкового 
капіталу «навряд чи вистачить на задоволення потреб фелахів, що 
мають лише кілька псядів землі і жадних коштів».

Дуже важливо відзначити, що банкові надано право стягати з фе
лахів прострочені позички адміністративним порядком. Перед виданням

*) В тому числі 2.932.000 кантарів бавовни, що належить урядові.
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цього закону, в Єгипті діяв закон, що забороняв стягати прострочені* 
позички з селян, які мають менш, як пять федданів землі і дві го
лови худоби. Тепер цей закон скасовано; уряд сподіваються за допомо
гою банку стягти аванси, що видано перед тим.

Ці реформи, звичайно, не допоможуть фашистській диктатурі за
тримати революційні події, що наспівають в Єгипті, так само, як і 
не ослабить їх  зрадницька політика Вафду, що обмежився деклара
цією, що «нарід захистить свої права». Ватажок лібералів— колиш
ній диктатор Махмуд-паша, що 15 місяців владував без парламенту, 
але не наважився формально змінити конституцію — також заявив 
що не визнаю нової конституції. Виконавчі комітети обох партії ви
пустили відозву, закликаючи бойкотувати нові вибори. Це тим легше 
зробити, що невідомо, коли їх призначать, а до того часу можна 
змінити рішення. В країні повно війська та поліцаїв, що займають 
всі стратегічні пункти.

Маніфестації, організовані студентами в Каїрі на початку листо
пада, швидко розігнано. Конґрес, скликаний Вафдом, заборонено. За
крито багато вафдістських газет. Селянські повстання, що вибухли на 
початку січня 1931 р. в нижньому Єгипті, жорстоко придушено.

Вафд не наважився підняти маси на революційну боротьбу з уря
дом фашистської диктатури, тому що боротьба Вафда з Сідки-пашею 
Ю боротьба за право договоритися з англійським імперіалізмом за 
рахунок широких трудівних мас Єгипту. Англійський уряд Макдоналда, 
ураховуючи вимушену впертість Вафду, волію за краще договоритися 
З фашистьким диктатором. Сподівання пацифістів, що уряд протиді
ятиме фашистському переворотові, організованому Сідки - пашею, 
звичайно, марні. Лицемірно продовжуючи політику «невтралітету» 
щодо внутрішню-югипетських справ, Гендерйон заявив в палаті депу
татів, що англійський уряд готовий знову розпочати переговори про 
договір з Єгиптом —  хоч з яким урядом, що спираються на вільно обра
ний парлямент. Ця заява яскраво освітлюю суть подій в Єгипті. Лей
бористському урядові потрібний «парляментський декорум», щоб під- 
нисати договір, і в такий спосіб легче одурити робочі маси.

Ніби притакуючи Гендерсонові, єгипетський диктатор (див. «Millie!» 
від 12/ХІ) заявив, що «новий парляментський режим не дасть мож- 
ливости хочякому урядові існувати, якщо він не спиратиметься на 
більшість в парляменті», що уряд змінив виборчий закон для того^ 
щоб покласти край деспотизмові й терору, характерному для тої 
обстанови виборів, яку утворювали вафдисти. «Брітанський уряд маю 
перед собою єгипетський уряд, що реально репрезентую країну, го
товий розпочати переговори про підписання бажаної угоди». Щ об 
провести свої наміри в життя, Сідки-паша організував нову партію.

Каїрський кореспондент «Берлінер Таґеблят» повідомляв:

«Нова партія, організована прем'єром Сідки-пашою, під назвою «Ель-Шааб», 
маю оо‘юднати тих лібералів, що не погоджуються з опозицію^ ліберальної партії 
жроти Сідки-паші, а також діячів, що досі були невтральними або не ного диву
валися з вафдкстськими методами внутрішню-політичної боротьби. Уряд Сідки-
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дашї сподіваються організувати таку сильну партію, що зведе нанівець бойкот 
виборів, оголошений Вафдом і лібералами. «Ель-Шааб» ставить своїм завданням 
договоритися з Англією в питаннях, що залишилися одкритими, і виконати що 
договореність в такому дусі, який би ґарантував дальші добрі взаємини між 
днгліюю й Єгиптом. Поруч з цим партія Сідки-паші домагаються касування 
капітуляцій... зберігаючи дружбу і мир між югиптянами і чужоземцями, а також 
ІЗ вступлениям Єгипту до Ліґи Націй. В царині внутрішньої політики нова 
партія обіцяю «реформи» і «охорону влади нації й прав трону».

Різко суперечить декларації про збереження прав Єгипту над 
Суданом повідомлення турецької газети «La Turquie Liberale» від 
31 січня, що англійці мають намір оголосити Судан незалежним ко
ролівством, посадити на престол принца з династії Магомета^Алі і 
нібито на це погодився і Сідки-паша, що в цьому питанні веде пе
реговори з братом колишнього хедіва Абаса-Хільмі.

Відмовляючись коментувати це повідомлення, не підтверджене 
жадними джерелами, не доводиться сумніватися, що яку б форму не 
мала майбутня згода з Англією, по суті це буде повне підпорядку
вання Англії, залишення Єгипту на становищі колонії, продовження 
політики дальшого пригнічення народніх мас, які ніяк не ошукати 
цим новим договором. Аґрарна криза, що все зростаю, чим далі, то 
більше революціонізую маси. Єгипетське селянство може зробити 
аґрарну революцію, звільнитися від гніту поміщиків і буржуазії 
лише під проводом пролетаріяту і його комуністичної партії. Вплив 
югипетських націонал-реформістів — перепона на шляху до звільнення 
Югипетського селянства від колоніальної експлуатації. Вафд зраджу
вав і зраджуватиме національно-визвольний рух.



О. КРАСИЛЬЩИКОВ.

ПЕРСІЯ В ЛАБЕТАХ КРИЗИ.
(Економічний огляд за 1930 рік).

Світова економічна криза дуже швидко позначилася на народньому 
господарстві Персії. В жовтні 1929 року стався біржовий крах на 
Нью-Йоркській біржі, а вже в січні 1930 року перська газета 
«Еттеляат» відзначав ряд ненормальних явищ на ринкові: скорочення 
угод, падіння цін на килими на 30%, катастрофічне падіння крану, 
різке зниження експорту мерлушки. Купецтво маю великі збитки. На 
ринкові паніка, наявність симптомів кризи, що насувалася. Алеж 
перський уряд не хотів визнавати небезпеки. Опозиційним депутатам, 
що в меджлісі вказували на зловісні ознаки економічної кризи, не 
давали говорили. Уряд Реза-шаха намагався нікчемними паліятивами 
усунути небезпеку.

Але незабаром з хмарки зробилася грозова хмара. Вдарила криза. 
З усіх частин Персії надходили відомості, чим далі, то гірші.

ІЗ Хоросану повідомляють про застій в місцевому килимовому 
виробництві, де виготовляються найкращі килими виключно на 
експорт: із 2.000 варстатів працюю тільки 1.200, т.т. 60%. Робіт
ників викидаються на вулицю. Скорочуються торгівля місцевою сиро
виною. Важке становище загострила сарана, що налетіла й винищила 
50% бавовняних засівів провінції і дуже попсувала хліб.

Крани, що знецінюються, печуть руки. Вкладати кошти в про
мисловість небезпечно. Купецтво купую землю. Ціна на землю зростаю. 
Щ об мати найбільшу ренту, поміщики здають в оренду селянам 
землю на грабіжницьких умовах.

У Хамадані влітку 1930 року стан ринку був дуже пригнічений. 
Збут товарів зменшувався, і це, разом з падінням крану, утворювало 
напружене становище ринку. Купецтво терпіло від 6езгрошівся, вже 
влітку передбачалися банкрутства. Ціни на основні масові експортові 
товари швидко падають. Сподівання купців на поліпшення перспектив 
вивозу килимів дуже непевні (це зрозуміло, тому що головний 
імпортер перських килимів — Сполуч. Штати). Із усього врожаю 
опію в ЗО харварів г) купецтво для експорту закупило тільки близько 
З харвари. На решту опію немаю попиту. Селянство не продало 
й */8 всього опію. Обмежні заходи урядової монополії взагалі зни-

*) Харвар — 18 з гаком пудів, приблизно 3 центнера.
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зил и рентабельність видобування опію. На нафтопродуктовому рин
кові не припиняються депресія. Це пояснюються падінням плато
спроможного попиту масового споживача —  селянства.

Становище не ліпше й в жовтні 1930 року. Купецтво так само 
терпить від без?рошів‘я. Кран все падаю: фунт стерлінгів на вільному 
ринкові котируються в 110 кранів, т.т. 11 туманів1). Золото дорож
чаю* ІЗ Хамадану повідомляють, що великі запаси мерлушки, що ю 
иа ринкові, не мають збуту. Тому ціни далі падають. Поруч із зни
женням цін на перські товари ростуть ціни на імпортні товари. 
Навіть найбагатіші купці, що до того часу платили безперебійно, 
загримують виплати на кілька днів, а більшість купців платить з 
величезним напруженням.

, Газета «Мейшеті Міллі» оголошую листа з Хамадану, що так 
оцінюю становище: «Торговельно-промислова криза триваю тут вже 
довгий час, а за останній час вона загострилася до того, що ку
пецтво вже тиждень, як не торгую і не знаю, що робити і де взяти 
грошей на прожиття. Один із обсюктів вивозу для ціюї частину краю 
Ю килими, що падають в ціні з дня на день. Власники килимнотка- 
цьких майстерень скорочують кадр робітників і службовців, і тому 
ці бідолахи, що на свій денний заробіток в I і /2 —  2 крани утриму
вали свою родину, тепер залишилися без роботи. Ось загальне ста
новище, — закінчуються листа, — ціюї провінції, що вважаються за 
найбільший торговельний центр Персії».

На гостроту аґрарної кризи вказую? наприклад, повідомлення із 
того ж таки Хамайдану про падіння ціни пшениці на 25%. Щ е 
гірше справа з пшеницею в сусідньому районі — Керманшасі. «Навряд 
чи допоможе, — писала перська преса,— дозвіл перського уряду на 
вивіз пшениці закордон, тому що ї ї  звичайно вивозили до Багдаду, 
а в Багдаді саме тепер надзвичайно багато вродило. Весь урожай 
району зібрано у стодоли, а попиту на нього немаю». «Становище по
міщиків катастрофічне», — пише перська газета. Отже, становище 
селянства жахливе, — додамо ми.

Про кризисні явища повідомляють із Теграну. Таке саме без- 
грошів‘я і ті ж самі «ножиці», що все більше розсуваються між ц і
нами на чужоземні й перські товари. В Ісфагані, де килими —  най
важливіший експортовий товар, на ринкові застій. В Азербайджані 
(в серпні) на ринкові застій. В Буруджіді нечувані злидні, через 
недорід, застій в торгівлі і загальне погіршення економічного стажу. 
В Таджедоді «за останні два тижні ціни на закордонні товари, як 
от: цукор, залізо, нафту, бензин і мануфактуру, щодня зростають, 
і, навпаки, на внутрішні товари, як от: риж, бавовна, сушня та 
інш.,— падають.

Про становище в Гіляні «Мейшеті Міллі» пише: «Ми раділи 
угоді на килими в сумі J/2 млн. туманів і збільшенню цін на кокони 
в Гіляні і сподівалися, що перські провенансі швидко зростуть в ціні

J) Туман — 2 карбованці.
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і дадуть нам ті наслідки, яких ми довго сподівалися від контролю 
над чужоземною валютою в економічних інтересах країни. Отже, ми 
бачимо, що яких би заходів не вживав уряд... становище не поліп
шуються».

Опозиційний депутат Толлу (один із двох опозиційних депутатів ме
джлісу) на засіданні меджлісу 22 жовтня, як обговорювано закон 
про кадастри, вказав, що «тютюнова продукція Гіляну з 800 тисяч 
батманів знизилася до 400, т.т. рівно на половину. Через утиски 
урядовців південні хлібороби не засівають більше опію. Сільська 
господарство і досі стоїть на первісному рівні, ані кроку не зро
блено, щоб його розвинути. А до того ще кожного дня ви оподатко
вуйте нарід новими податками, що остаточно його знесилюють».

Перські експортні товари все більше й більше знецінюються. На 
світовому ринкові упали ціни на мигдаль і кишмиш (нотування Гам- 
бурської біржи), що боляче вдарило по Персії. Збір коконів в 
1930 році в порівнянні з минулим роком зменшився в Персії, при
близно, на 28 —  30%. Ціни, не вважаючи на це, упали і на основ
них зовнішніх ринках у Марселі й Міляні і в середині країни, що 
заподіяло збитки селянам-шовківникам (газета «Іран»). У Фумоні ті 
купці, що закупили кокони, збанкрутували (газета «Шефаг»).

В Америці й Англії ціни на килими набагато зменшилися. На 
кплимному ринкові цілковитий застій. Близьким часом поліпшення 
годі сподіватися. Попиту на хутрину немаю* Газета «Іран» пише: 
«Хутро, що за кордоном продавано за 10 — 11 туманів, зараз коштую 
5 — 6 туманів. У самій Персії дороге хутро, що коштувало 85 кра
нів, зараз коштую 30 — 36 кранів». Через те, що високо оподатко
вано експорт опію, в той час, як в Туреччині експорт опію від мита 
звільнено, перській опій не маю збуту за кордоном.

Урожай тютюну 1930 р. в порівнянні з 1929 роком дуже добрий. 
Взагалі протягом останніх 12 років експорт тютюну значно збіль
шився, але експортні ціни різко зменшилися. Ілюструвати це можуть 
такі цифри:

в 1926 р. вивозилося 2.227 харварів тютюну на суму 203.200 туманів 
в 1928 р. » 4.739 » » » » 247.600 »

Перераховані товари ю головні об‘юкти експорту. їхню питому 
вагу в перському експорті видко з такої таблиці.

Весь експорт Персії в 1929/30 році дорівнював приблизно 
480 млн. кранів.

ІЗ них вивезено килимів на 200 млн. кран, т.т. 40%
» » ОПІЮ » 65 » » » 13і І2%
» » сушні » 48 » » » 10%
» » тютюну » 20 » » » 4]І2%

Отже, ми бачимо, що криза вдарила по найважливіших об‘юктах 
перського експорту. Винятком ю гуммідрагант, що становить 3і /2%
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перського експорту, що на нього ю попит в Німеччині. Падіння цін 
на перські товари супроводжуються збільшенням цін на чужоземні 
товари. Контрабанда золота все зростаю. Крім того, золото й леґально 
упливаю за кордон, зокрема в Багдад. Так, багато золота вивозять 
прочани. Газета «Іран)) рекомендую замінити закордонні святі місця 
місцевими. Ціни на золото, все збільшуючись, піднялися від 28 кран 
за золотник (5 гр.) до 40 кранів.

Монополіст валютового ринку а Шахіншахський банк, що репре
зентую інтереси англійського імперіалізму й систематично висмоктую 
З Персії валюту, яка так потрібна перським купцям, запобігливо 
знецінюю кран, вилучаючи з обігу фунти. Знецінення перської ва
люти, коли курс фунту з 42 кран піднявся до 115 при офіційному 
курсі в 60 — 62 крани, проходить за активною участю ІПахіншах- 
ського банку.

Задихаючись від перевиробництва, чужоземний імперіалістичний 
капітал збільшив свою конкуренцію в Персії. Це привело до того, 
що низка дрібних перських підприюмств припинили роботу (великих 
в Персії майже немаю). Існування Ісфаганської текстильної фабрики 
підтримуються штучно — уряд даю їй дотацію, а продукцію збуваються 
військовим і урядовцям примусово.

§дине світле місце на трагічному тлі перського ринку, охопле
ного кризою, ю радянсько - перська торгівля. Торгівля з СРСР не 
припинилася. Бавовни закуплено стільки, скільки й раніш. У момент 
гострого застою на ринкові експортових товарів, радянсько-перське 
товариство «Шарк» закупило й відправило до СРСР 200.000 пудів 
рижу. Оздоровчий вплив торгівлі з СРСР був би значно більший, 
якби не брак радянсько-перської торговельної угоди, що гальмую 
розвиток нормальних економічних взаюмин. Це в Персії розуміють. 
Газета «Адль», підкреслюючи скрутний стан ринку і вказуючи, що 
перські купці стогнуть під тягаром кризи, настоюю на прискоренні 
уложення торговельної угоди з СРСР. Газета маю рацію. 50% пер
ської торгівлі йде через Північ. У перському експорті СРСР посідаю 
перше місце.

Ряд перських газет намагаються викрити коріння кризи в Персії 
і вигадати будь-який «рецепт» проти цього лиха. «Шефаг-е-сорх» 
вважаю кризу «наслідком того, що все потрібне країні довозиться 
із закордону». Звсязаиа з торговельно - промисловими колами «Ку- 
шеш» також скаржиться на те, що «всі товари від муллової чалми 
і селянського серпа —  закордонні» і рекомендую «скоротити витрати 
і субсидіювати промисловість».

«Сатаре», щоб ліквідувати все збільшувану кризу експорту, вважаю 
за потрібне утворити банк для зовнішньої торгівлі, тому що урядова 
контрольна комісія в справах експорту не завжди робить те, що 
треба. Бували випадки, коли вона забороняла довіз книжок і маши- 
нових частин, як... речей розкоші.
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Столична преса пропонуй відмовитися від довозу речей розкоші 
(між іншим, зараз Ц© найактуальніша тема в Персії), встановити 
суворий митний протекціонізм і розвинути національну промисло
вість, утворивши для цього акційні товариства, збільшити експлуата
цію надр і т. ін.

Лемент купців, що збанкрутували, і, звичайно, ще дальше змен
шення податкових надходжень примусили уряд глянути в очі дійсно
сті. Треба було вживати заходів, і уряд спромігся видати ряд законів.

Для того, щоб сконцентрувати в своїх руках чужоземну валюту 
й затримати падіння крану, уряд видав валютовий закон. Суть за
кону поля гад в тому, що всі експортери мають здавати до Національ
ного банку 90% валюти за твердою ціною — 6 0 — 62 крани за фунт 
стерл. (риночна ціна 115 кранів). «Але якщо цей експортер зобо- 
в‘яжеться протягом часу, потрібного для того, щоб на 50% одержа
ної валюти завезти закордонного краму, то він не здад до банку 
ці 50%». Уряд, видимо, в такий спосіб сподівався оздоровити валю
товий ринок. Але наслідки від цього були трохи несподівані. Правда, 
валютовий закон ніби припинив катастрофічне падіння крану, але 
поруч з цим він спричинився до застою в зовнішній торгівлі і даль
шої руйнації купецтва. Ось що говорить про це преса:

«Щоб усунути кризу, видано валютового закона, що заподіяв 
лише збитки експортові товарів із Персії» («Шефаг-е-сорх»).

«Новий валютовий закон утворив великі труднощі. Якщо таке 
становище триватиме й далі, то може привести до повного застою 
торгівлі й поглиблення економічної кризи» («Сетаре-е-Іран»).

«Мейшеті Міллі» наводить скарги купців: вони говорять, що 
«ліпше проїдати основний капітал, аніж так торгувати». Наприклад, 
килими мають однакову ціну й на світовому й на перському ринках. 
Докладаючи на експорті суму, що дорівнюд транспортовим витратам 
купець компенсуд себе імпортом. Новий закон, зменшуючи імпорт 
«корочуд експорт і боляче відбивадться на інтересах купців. Газета, 
пророкуд, що перські товари осідатимуть в країні, довіз зменшиться 
й зменшаться митні прибутки й, нарешті, виникне фінансова криза, 
і вимагач зменшити обов(язкову здачу валюти до 20 — 25%.

Щ об підтримати курс валюти, уряд забороняд довозити срібло^ 
що скорочуд експорт південних купців, які, торгуючи з Багдадом, 
розплачуються сріблом. Щ об стимулювати експорт зерна, уряд ви
рішив ЗВІЛЬНИТИ ячмінь і пшеницю ВІД ВИВОЗНОГО й шляхового мита* 

Вясито заходів для запровадження бюджетової дисципліни. В той 
час, як раніш міністерства, в межах асигнованого їм кошторису, 
вільно витрачали свої кошти, тепер вони не можуть витратити й 
крану без санкції міністерства фінансів, що контролюд їхні витрати* 

Наприкінці серпня на все згодний медясліс ухвалив законо- 
продкта видати з Національного банку міністерству фінансів позику 
в 3 млн. туманів. З приводу цього газета «Кушеш» писала: «Треба 
звернути увагу на те, що в поточному році через економічну кризу 
і скорочення експорту урядові прибутки скоротилися. Цим і поясню-
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дться, що в той час як за минулі роки уряд не потребував авансів 
від банків і реґулярно сплачував кошторисні витрати, в поточному 
році потребувалося 3 млн. авансу».

Міністерство народнього господарства вживав заходів поширити 
за кордоном фото з історичних пам1ятників Персії. У Лондоні орга
нізовано виставку перського мистецтва. Все це робиться для того, 
щоб спокусити багатих чужоземців їздити до Персії. Міністерство 
фінансів дуже хоче бачити в перському бюджеті нову прибуткову 
статтю: прибутки від чужоземних туристів. Розшукуючи кошти,
уряд оподаткував авто. Є} відомості, що міські управи так в Теграні, 
як і в провінції мають оподаткувати приміщення й сади. Отже, в 
арсеналі урядових заходів у боротьбі з кризою ми можемо знайти 
який завгодно паліатив. Рішучих заходів, що справді можуть сприяти 
Зменшенню кризи, від поміщицького уряду Реза-хана сподіватися 
годі. Преса готова лити сльози над збитками кожного купця, але 
становище широких селянських мас замовчуй, про радикальні ре
форми, що тільки й можуть вивести країну з кризи, —  ані слова. 
Уряд бореться з кризою, все більше надушуючи на податковий прес, 
збільшуючи податки на тютюн, опій, цигарковий папір і т. ін.

Земельний кодекс, затверджений меджлісом ще 1921 року, суть 
якого полягав в обліку всіх земель і заміні натуральних податків 
единим грошовим, не тільки не полегчив справу, а навпаки — що
року тільки загострюю незадоволення селянства сучасним становищем, 
насамперед тому, що сума малію (державного податку) загалом не 
зменшилася. Навпаки, уряд «суворо запропонував своїм уповноваже
ним дбати, проводячи кадастр, щоб збільшити податки». І загрожу
вав, що «якщо в наслідок проведення кадастру податки зменшаться, то 
відповідатимуть за це самі зтрядовці». Тому не дивно, що «проведення 
податку викликало численні скарги. Начальники фінансових упра
влінь, іґноруючи розвиток сільського господарства і селянський доб
робут та намагаючися показувати у звітах збільшення прибутків, 
почали відбирати у селян останній посуд» («Кушеш»). Подруге, 
податок стягаються не від урожаю, як було раніш, а встановлюються 
за пересічною врожайностю. Отже, терпить від неврожаю тільки 
селянин. І, потретю, тому що податок грошовий, селянин для оплати 
мусить продати свій продукт за всяку ціну. За умов кризи господар
ства й утрудненого збуту, селянин мусить продавати свої продукти 
хоч як дешево. І в наслідок цього селянин неминуче попадаю до 
лап лихваря, продаючи йому врожай на полі.

Новий міністер фінансів Тагі-заде, в інтерв£ю з співробітником 
«Іран», заявив, що він «вживе потрібних і рішучих заходів до стя
гання державних податків». Це значить, що уряд не зупиниться пе
ред тим, щоб відібрати у голодного селянина останню крихту. З при
воду цього опозиційний депутат меджлісу Толлу заявив: спочатку 
забезпечте людності прибутки, а потім вимагайте податків.
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У цьому огляді автор коротко, оскільки дозволяє; розмір журналь
ної статті, накреслив контури економічної кризи в Персії. Які ж 
підсумки? Світова економічна криза, що перекинулася в Персію, 
вщент зруйнувала ї ї  кволе господарство і в той же час збільшила 
імперіалістичний гніт на цю країну.

«Оголюються й загострюються противенства між імперіялістич- 
ними державами, колоніальними й залежними країнами. Економічна 
криза, що зростаю, не може не збільшити натиску імперіалістів на 
колонії і залежні країни, ці ринки збуту й сировини» (Сталін. 
«Вопросы ленинизма». «Політзвіт ЦК XVI 3 ‘їздові ВКП(б)», стор. 612— 
613). Це повною мірою позначилося в торговельній і банківській по
літиці англійського капіталу в Персії.

Навпаки, СРСР, певно додержуючи ленінської політики дружби 
з пригнобленими народами Сходу, не скористався з падіння крану 
для власного збагачення, а навпаки — він юдиний підтримував курс 
перської валюти, не змінюючи цін на свої товари і не зменшуючи 
свого експорту з Персії. Він довів, що в його особі перський нарід 
маю вірного спільника в своїй боротьбі проти імперіялізму.

«Революційно-визвольний рух колоній і напівколоній чим далі, 
то більше концентруються навколо прапору Радянського Союзу, 
п е р е к о н у ю ч и с ь  г і р к и м  д о с в і д о м ,  щ о  н е м а ю д л я  н и х  
в и з в о л е н н я  поза спілкою з революційним пролетаріатом, п о з а -  
п е р е м о г о ю  с в і т о в о ї  п р о л е т а р с ь к о ї  р е в о л ю ц і ї  н а д  
с в і т о в и м  і м п е р і я л і з м о м »  (резолюціяVIконґресу Комінтерну).

Паліативні заходи перського уряду тільки поглибили кризу: тор
гівля зменшуються, юдина й основна промисловість — килимна —  згор
нулась, тисячі робітників викинуто на вулицю, експорт безперервно 
зменшуються, державні прибутки падають, контрабанда зростаю, бу
дівництво зменшено до краю, бюджет тріщить. Загальному зубоженню 
сприяю нечуване хабарництво і зловживання перських урядовців.

Тов. Варга в книзі «Мировой экономический кризис» говорить: 
«...вырисовывается двойной облик аграрного кризиса в период 
упадка капитализма: в капиталистических странах — разорение кре
стьянства вследствие перепроизводства; в неразвитых странах —  разо
рение крестьянства вследствие невозможности производить достаточно 
для удовлетворения насущных их потребностей».

«Це злиденне становище селянства в той час позначаю кризу 
внутрішнього ринку для промисловости і з свого боку ю особливо 
велика перепона на шляху капіталістичного розвитку країни. Так 
національна буржуазія Індії, Китаю та Єгипту, як і імперіалізм, від
чувають ці селянські злидні, як перешкоду на шляху поширення 
їхньої експлуатації; але вони через економічні й політичні інтереси 
так тісно звсязані з великим землеволодінням, а також з торговель
ним і лихварським капіталом села, що не спроможні провести хоч 
трохи значну аґрарну реформу» (стеногр. звіт VI конґресу Комін
терну, стор. 132).
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((Поруч з національно-визвольною боротьбою питання про аґрарну 

революцію ц віссю буржуазно-демократичної революції в поступових 
колоніальних країнах» (там же, стор. 136).

Зараз важко пророкувати розвиток подій, немаз сумніву тільки 
в тому, що світова економічна криза, що перекинулася в Персію, 
дуже розхитала перську економіку і до краю зубожила маси. Це 
сильно загострило їхн<~ незадоволення імперіялістичними і ту
більними експлуататорами і сприяло піднесенню серед них революцій
ного руху.

Вже тепер ми можемо спостерігати поруч з невгамівними по
встаннями окраїнних племін значний зріст аграрного бандитизму. 
Доведені до крайнього зубоження, селяни організуються в банди 
і грабують багатих. Перський уряд всіляко затушковуй класовий 
характер таких виступів, намагаючись надати їм карного забар
влення. Але шило в мішку не сховаєш. Випадки аграрних завору
шень, що все збільшуються, $ перші ластівки аграрної революції.



Є. РЕБРИК

ГРОШОВИЙ ОБІГ І ПОЛІТИКА 
АНГЛОБАНКУ В ПЕРСІЇ

Ця стаття не маз на меті простежити цілком всі стадії імперія- 
лістичного вдирання Англії в Персію, яке досягло свого кульмінацій
ного пункту в 1919 році, коли було складено «славетного» англо- 
перського договору.

Задача статті з дослідити, як на грошовому обігу ІІерсії відбивалась 
імперіалістична політика Англії. Головна підойма ці^ї політики— Англо- 
банк — безумовно захопив своїм впливом всі галузі народнього госпо
дарства Персії, в тому числі й фінанси. І одна з державних регалій—  
емісія — була на протязі 40 років у руках Англобанку. Дуже показово, 
що на банкнотах, що їх випускав Англобанк для обігу в середині 
Персії, «суверенної» держави, написи робились англійською мовою.

Це лише зовнішню оформлення одної з позицій, що їх  загарбала 
Англія. Між цими позиціями не останню місце займають капітуляції, 
тарифи на мито, концесії на нафту, телеграф, шляхи, право Англо
банку провадити іпотечні операції й багато інших.

Слід підкреслити, що коли капітуляції та концесії були одержані 
Англобанком за часів найтемнішого самоправства останніх Каджарів, 
то право на проведення іпотечних операцій, яке споконвіку була 
неприпустиме для чужоземців, право, що да$ змогу якнайглибше про
сякнути в аграрні взаємини країни,— це право передано Англобанку уря
дом Реза-піаха. Отже, право провадити іпотечні операції даз Англобан- 
кові можливість поширити колоніальну експлуатацію селянства Перса 
в нечуваному досі розмірі. Привілеї, якими воло. ів або володів Англо
банк у тій або іншій мірі, міцно відбивались на умовах грошового 
обігу в Персії. Отже, схематично простежити, яку ролю, який вплив 
виявляв Англобанк на грошовий ринок Персії, g завданнями нашого 
дослідження.

Грошова система, що існуд до останнього часу в Персії, запро
ваджена ще за шаха Фатх Алі і остаточно затверджена шахом Наср- 
ед-Діном в 1879 році, коли він анулював право окремих провінцій на 
самостійну карбівку монети. В основу ці§ї системи покладена срібна 
монета — кран *) і весь грошовий обіг, таким чином, срібний, як це 
було в Індії і в Китаї.

*) Вага крана — 4.603 грама або 1 міскаль срібла дев’ятсотої проби, вартість
за паритетом — 16,67 зол. коп.
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Персія досі не знад золотої валюти, хоча така, як це буде видко 
далі, вже затверджена меджлісом. Золота монета карбуються і тепер 
в невеликому розмірі, але ця монета маю лише значення товарової цін- 
ности, в наслідок чого курс ї ї  раз-у-раз міняються. Золота перська 
монета вживаються лише для жіночих оздоб, для подарунків на свята 
та як значний спосіб тезаврування. Багато більше значення маю обіг 
(особливо до світової війни) чужоземної золотої валюти, переважно 
англійської та старої російської. Появлення ціюї'золотої валюти по
части покриваю пасивний баланс зовнішньої торгівлі Персії, почасти 
буваю наслідком валютної інтервенції тих або інших держав, які за
цікавлені в торгівлі з Переіюю.

З паперовими грішми Персія познайомилась лише наприкінці ХІХсто- 
річчя, коли Шахіншахський банк (офіціальна назва Англобанку) 
одержав від перського уряду в 1889 році за концесіюю барона Рейтера 
монопольне право на емісію банкнотів. До того ж часу паперово- 
грошовий обіг обмежувався дуже незначним вживанням урядових і 
почасти купецьких баратів (тобто тратт або переказових векселів і 
чеків). Але обіг баратів ю в дуже обмеженому колі поміщиків і купців.

Крім банкнотів Англобанку, в Персії мають обіг також паперові 
англофунти і амдоляри, але не як грошові знаки, а як товарова цін
ність. Слід ще відзначити, що перед і за часів світової війни росій
ські паперові гроші мали в північній Персії (провінції Азербайджан, 
Ґілян, Хоросан) обіг нарівні з перськими грішми і навіть певна ча
стина торговельних умов провадилась на рублі.

Мідної монети тепер у Персії немаю, і ї ї  замінюю ніклева цін- 
ностю V io  і V20 крана. За часи Каджарів ще існувала дрібна мідна 
монета, при чому вона мала обіг не по всіх провінціях; в деяких люд
ність ї ї  зовсім не приймала, як платіжний знак. Таке саме явище 
спостерігалось і відносно срібної монети нової карбівки, яку людність 
деяких віддалених від центру провінцій довго не приймала.

Уряд Реза-шаха остаточно припинив обіг срібної монети старої 
карбівки і поклав кінець обігу старих і неповноцінних срібних кранів. 
Між іншим до останнього часу часто-густо спостерігались випадки, 
коли саррафи (міняйли) спекулювали з ціюї старої монети: вони від
мовлялись приймати ї ї  за номіналом і при розміні вимагали певний 
відсоток сарфу (лажу). Перед появленням у Персії європейських бан
ків, тобто перед поглибленням товарово-грошових стосунків, кредитно- 
грошові і валютові операції зосереджувалися в руках окремої невеликої 
групи торговельної буржуазії, яка мала спеціальну назву «еарраф’ів», 
що визначаю міняйлу. Але не тільки обмін або розмін різних цін
ностей входив в коло операцій саррафів. Вони провадили й інші 
операції, властиві для кредитних та позичково-ощадних установ: пере
казували гроші з міста до міста, приймали вклади, дисконтували тратти, 
давали гроші на ріст під заклад різних дорогоцінностей і т. ін. г). *)

*) Велика кількість народніх казок і байок оповідаю про шахрайські штуки 
таких «банкирів», які часто-густо привласнювали собі вклади, що їх було їм 
довірено.



€ 8 Є. Ребрик

З  розвитком зовнішнього товарообігу, з розвитком товаро-грошових 
форм господарства операції найзаможніших саррафів починають пере
носити також і за кордон. Таким чином саррафи стають посередни
ками між чужоземними ринками і ринком Персії. На початку XX сто
ліття налагоджуються зв‘язки з Москвою, Лондоном, Бомбеєм, Стам
булом, Багдадом та інш. Зрозуміло, що фінансові і кредитні операції 
провадились поруч з чисто-торговельними.

Перед розвитком ЗОВНІШНІХ зносин значні переміщення грошових 
коштів в середині країни провадили намісники й губернатори окремих 
провінцій до шахської скарбниці (відкупні суми, пешкеши і т. д.) і з 
другого боку —  купці до поміщиків (купівля сільськогосподарської про
дукції). Окрім цього, грошовий обіг ще був у початковому стані, бо 
село було навіть цілком ще в стані натурального обміну і багато сіл 
не вживало грошей зовсім. Потім купецтво в своїй більшості не обер
тало додатковий продукт на капітал, а через властиву для країн з 
натуральним обміном звичку заощаджувати скарби, воно, як і інша 
людність, повертало більшу частину своїх прибутків на заощадження 
шляхом скупчення різних дорогоцінностей і річей розкоші.

Наявність у Персії до цього часу срібної валюти не один вже раз 
приносила країні незліченні збитки в моменти значних падінь курсу 
срібла. Такі падіння вже здавна прийняли характер стрибкового, але 
невпинного процесу: досить згадати, що за останні 50 років вартість 
срібла упала на світовому ринку (Лондон) від 52 пенсів за одну унцію 
аж до 14 пенсів. Ці явища хитання валюти значно понижують покуп
ну спроможність населення, руйнують купецтво, яке веде торгівлю 
З Закордоном. Але, крім впливу світових цін на срібло, значну ролю 
и цих хитаннях курсу крану град Англобанк, який в своїх інтересах 
понижад курс крану нижче світового рівня ціни срібла.

Ось такі були умови грошового обігу перед початком 80-х років 
минулого сторіччя в Персії. Він ще зовсім не мав розвитку, запаси 
готівки були невеликі і більша частина сільської людности грошей 
зовсім не бачила.

Таке становище починад мінятися по мірі інтенсивного просування 
європейських товарів і капіталів у Персію і надто тоді, коли в Персії 
Зсявляються європейські банки. Невеликий до того часу масив готівки 
срібних грошових знаків, які в значній частині вживались на жіночі 
прикраси, або ховались під землю, як ощадження, цей масив починад 
рости !), проходити в найвіддаленіші місця Персії і перед початком 
XX сторіччя грошовий обіг вже набирад темпу, властивого для періоду 
зросту торговельного капіталу на базі розкладу натуральних форм 
господарства.

Ось на цьому ґрунті з початку 90-х років минулого віку починад 
свою діяльність Англобанк, головний реґулятор грошового обігу в 
Персії. Звичайними методами імперіалістичної держави Англія забрала 
й держить у своїх  руках віжки, що керують всідю економікою країни.

*) Орієнтовно можна рахувати, що тепер вся сума срібних кранів в обігу 
порівнює 400 — 500 мільйонів.
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Англобанк одразу ж добре урахував, що хронічна порожнява шах
ської скарбниці, яка g наслідком падіння продукційних сил країни 
завдяки неймовірній експлуатації селянства, примусить перський уряд 
шукати позик. Він не помилився, і ціла серія позик стад методою 
вірного закабаления Персії з боку англійського капіталу. Отже, в 
зв‘язку з хронічно хаотичним становищем фінансового господарства 
Персії за Каджарів (відкупна система податків, відсутність держбю
джету) аж до реформ американського порадника Мільспо, одним із 
найістотніших моментів імперіалістичної політики Англобанку були 
позики Перському уряду. Одна з перших же позик, яку видано в 1892 р. 
в сумі 500.000 фунтів стерлінгів, цілком пішла на виплату невстойки 
англійської тютюнової концесії. Такий був дебют Англобанку в Персії 
і він одразу ж дав певний напрямок всій діяльності банку в галузі 
колоніального закабаления країни.

Перед початком світової війни Англобанк видав перському уряду по
зик на 2 млн. фунтів, та за часи війни було видано близько 1 млн. фун
тів так званими «авансами», тобто в найзневажливішій формі для 
суверенної держави. Аванси були потрібні перському уряду для ви
плати зарплатні козакам та жандармам у першу чергу, а потім і на 
утримання шахського двору. Всі ці позики в більшій частині були 
зв‘язані з певними ґарантіями (контроль мита або відбирання нових 
концесій тощо), а тому давали Англобанку широку можливість рсґу- 
лювати грошовий обіг шляхом імпорту срібла для карбівки, з одного 
боку, а з другого— шляхом інкасації великих сум мита в каси філій 
банку в портових і прикордонних містах. Це сводю чергою зміцнювало 
ролю Англобанку в галузі монопольного установлення сарфів і курсу 
англофунта, про що скажемо далі.

Коли, за часів світової війни, зовнішня торгівля Персії почала 
скорочуватися і прибутки з мита зменшились до того, що вже не 
могли покривати навіть чергових внесків по сплаті зовнішніх боргів, 
Росія (що теж широко вживала методу позик для зміцнення своїх 
політичних і економічних позицій в Персії, для чого було утворено 
«Учетно-ссудный банк Персии») і Англія ввели мораторіюм. Але через 
тс, що перський уряд продовжував одержувати «аванси», виникло 
питання про контроль фінансів Персії, і восени 1917 року була утво
рена змішана англо - російська контрольна фінансова комісія. Але 
Жовтнева революція припинила колоніальну політику російського 
імперіалізму. Англобанку лишався один крок, щоб досягти мети 
сводї імперіялістичної пожадливости, тобто повного загарбання в 
свої руки всідї фінансової системи Персії. Це здійснилось після скла
дання в 1919 році англо-перського договору, який, як зазначив А. Сул- 
танзаде, «стремился юридически оформить фактическую аннексию 
Персии англичанами» *).

Під впливом Жовтневої революції в Персії розгорнувся значний 
антиімперіалістичний рух — отже, Англія не мала змоги утриматися

А) А. Султанзаде. «Экономическое развитие Персии и английский империализм». 
Москва, 1931 р., стор. 17.
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на цій позиції. Довелося відступити і погодитися на анулювання дого
вору 1919 р.

Після цього анулювання і після призначення американця Мільепо 
на фінансового порадника, бюджет Персії складаються вже без занесення 
в прибуткову частину будь - яких прибутків від зовнішніх позик J). 
Але це тільки переходовий період. Темп розгортання шляхового і 
залізничого будівництва, значне збільшення військового бюджету при 
знесиленні і зубоженні селянства утворили ще до сучасної кризи 
дефіцитність бюджету. Персія Реза-шаха безперечно шукатиме позик 
закордоном; ось тут ї ї  і чекаю Англобанк, щоб загарбати в свої руки 
ще якунебудь концесію або контроль над якиминебудь державними 
прибутками.

Дальшим клопотом Англобаику було з н и з и т и  курс крану, я к и й  в  
Персії за тих часів стояв занадто високо супроти світової ціни срібла. 
Таке становище надзвичайно утрудняло імпорт анг.іотоварів, бо Англія 
не провадила експорту товарів з Персії, і тому вона примушена була 
вивозити срібло, а це приносило значні збитки.

Цікаві цифри даю М. Томара в своюму творі «Экономическое поло
жение Персии», а саме:

Вартість срібла Курс фунта на 
Р о к и  в Лондоні за Лондон у

унцію. кранах.

1890 ..................  47з/4 33,60
1891 ..................  451/ів 33,20
1892 ..................  39з/4 37,05
1893 ..................  35?/8 і 39,90

Ці цифри цілком підтверджують те, що сказано вище.
Дальшим кроком Англобанку була операція, яка мала і маю вели

чезне значення для розвитку грошового обігу в Персії. Це ю імпорт 
срібла для карбівки його на перському монетному дворі. Ця операція, 
крім того, що віддавала в руки Англобанку можливість реґулювання 
грошового обігу, була ще й взагалі комерційно-зисковою, бо Англо
банк одержував дуже значну ріжницю між ціною срібла на світовому 
ринці, яким ю Лондон, і курсом крану, який встановлював сам же 
Англобанк.

У 1910 році Англобанк одержав від перського уряду навіть монопо
лію на довіз срібла для державного монетного двору. Купуючи срібло 
за світовою ціною в фунтах, банк приставляю перському уряду роз
рахунок вартості! його в кранах, але на цей же час він сам же під
вищив курс фунта.

Отже, з цього часу перський ринок починаю поступово все більше 
й більше наповнятися грошовими знаками, тим більше, що незабаром 
Заявляються в Персії конкурент Англобанку — царський Дисконтово-

Внутрішніх позик Персія досі не має-, але має- велику заборгованість 
за несплачені пенсії та утримання урядовцям і окремим особам.
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позичковий банк, який також давав позики перському урядові, а позику 
1902 року виплатив навіть кранами, які були викарбовані на петер
бурзькому монетному дворі, і тоді ж в обіг було пущено нову срібну 
монету вартостю в 5 кранів, що до цього часу зовсім невідома була 
персіянам г).

З цього ж часу, тобто з 90-х років минулого віку, починаються 
інтенсивний розклад натуральних форм господарства Персії, посту
пова павперизація селянства та його еміґрація в Росію й Індію, бо 
в ГІерсії фабрична промисловість не розгорталась через чужоземну 
конкуренцію, торговельний баланс був пасивний і дефіцит платіжного 
балансу частково покривався еміґраціюю робітничої сили.

На особливому місці треба вмістити монопольне право Англобанку 
на емісію доміцильних банкнотів. Особливість ціюї емісії полягаю в 
тому, що обмін банкнотів на срібло провадиться тільки в тих місцях, 
які зазначено на самому банкноті. Це маю специфічне значення, бо такий 
обмежений обмін ю по суті примусовим стимулом для переказу грошей 
З міста до міста саме через Англобанк.

Справа в тому, що через відсутність банків з широкою мережею 
філій, з одного боку, з другого — відсутність державних паперових 
грошей, а також при наявності металевої системи грошового обігу 
і при відсутності шляхів,— все це утрудняю перекидання срібних грошей 
3 одного місця в друге, яке коштую дуже дорого. Крім того, слід 
взяти на увагу і небезпечність шляхів по деяких районах Персії.

На цьому ґрунті здавна повстало стягання при переказах грошей 
так званого «сарфа». Сарф визначаю трату або витрату і теоретично 
визначаю ті витрати, які мусить мати сарраф, коли він переказуй 
гроші на те або інше місто. Ці витрати складаються з вартости пе
ревозу відповідного еквіваленту срібних грошзнаків у потрібний пункт. 
Певніше буде сказати, що це ю (знов таки теоретично) страхування 
пересилки срібла. З цього погляду й Англобанк спочатку вживав 
сарф при обміні банкнотів, що їх  емітовано, наприклад, для Мешхеду 
в Тавризі або в іншому місті.

Проте, з плином часу до ціюї методи калькуляції приюднуються 
ціла низка інших, моментів, наприклад: міркування про внутрішній 
товарообіг або навіть питання внутрішньої й зовнішньої політики.

Недостатність зручних шляхів і зв‘язане з цим забарне перебу
вання товарів у дорозі, обмежені розміри національних капіталів і 
повільне їх  повертання— все це привело до вирішення питання про 
кредитування товарових операцій шляхом продажу трасантом пере- 
казових векселів на термін 2).

При купівлі таких переказових векселів Англобанк також стягаю

]) За часів світової війни, коли турецько-німецькі вінска займали частину 
західньої Персії (Керманшах-Хамадан), для розплати з населенням було довезено 
крани, які було викарбовано в Німеччині.

'-) Слід відзначити, між іншим, що шаріят визнаю лише один рід векселів, саме 
переказових, тобто, коли трасант видаю цей вексель на трасата, у якого ю 
гроші, що належать трасату.
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сарф, який має в даному разі значення звичайної банківської комісії. 
Але це не та комісія, що ї ї  встановлюють банки на довгий термін 
своїми тарифами-дамно, а комісія, яка раз-у-раз хитаються, міняється,, 
навіть щодня, а іноді й декілька разів на день.

Це один бік. З другого — встановлення розміру сарфу, який ба
жано для Англобанку, реґулює до певної міри розміщення касової 
готівки по філіях, в межах тих норм, які потрібні банку на той або 
інший час за емісійними або іншими міркуваннями. З цього ж по
гляду, коли розглядати сарф, як явище чисто економічне, він є 
показником насичености з срібла того або іншого району Персії.

Ось такі економічні причини, які викликали до життя інститут 
сарфу. Але, як сказано вище, сюди приєднуються такоя; міркування 
політичного порядку.

Раніш ніж казати про ці причини, треба зупинитися ще на од
ному боці діяльности Англобанку, яка теж тісно звсязана з умовами 
грошового обігу в Персії. Це валютні операції і валютна політика 
Англобанку. Англія, яка має завжди активний баланс у торгівлі з 
Персією, скупчує через Англобанк колосальні суми готівки срібних 
кранів. По мірі скупчення таких запасів готівки, Банк періодично 
(в разі, коли він не мав на той час великих платежів перському 
уряду по позиках, авансах і т. ін.) робить, так би мовити, крово
пускання в грошовому обігу, шляхом експорту готівки срібних кранів 
в Індію, де вони перекарбовуються на срібні рупії !). Це стало 
можливим робити тоді, коли Англобанк взяв у свсГЇ руки реґулювання 
грошового обігу і знизив поступово вартість крану до рівня світової 
піни срібла в металі.

Через те, що світовий ринок срібла перебуває в Лондоні, це, з 
одного боку, а з другого— через те, що світова здобич срібла все 
збільшувалась, срібло на світовому ринку дешевшає 2), а в Персії з 
кінця минулого віку спостерігається постійне хитання курсу крану 
Відносно фунту стерлінґів і курс цей встановлюється Англобанком 
для кожного міста окремо в залежності від сарфа.

Коли ми візьмемо, наприклад, останнє катастрофічне падіння 
крану минулого 1930 року (курс фунта на базарі доходив до 120 кра
нів), то тут треба визначити ще й такі причини: насамперед, пер
ський уряд не тільки не встановив ніякого мита на імпорт срібла, 
а навіть Нацбанк сам почав купувати срібло по низькій ціні, щоб 
перекарбувати його на крани, а потім крани обернути на купівлю 
фунтів стерлінґів. Але Англобанк все ж таки є покищо хазяїном 
валютного ринку Персії і, зрозуміло, він тепер дуже бажає «ущик-

а) Крім того готівку кранів експортувалось також і в лімітрофні країни, де 
крани мали обіг (Бухара, Басра, Багдад). Не зважаючи на заборони пер
ського уряду про вивіз срібної монети, Англобанк шляхом підкупів та хабарів 
(теж звичайна метода імперіалістичної політики) умудрявся одержувати одно
разово дозволи на вивіз. Та п в інших випадках (одержання концесій, складання 
договорів) Англобанк широко прибігав до системи хабарів і підкупів.

Вартість одної унції срібла в Лондоні: 1863 р.— 61 пенс, 1879 р.— 51 пенс, 
1888 р.— 42 пенси і 1930 р.— 15 пенс.
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ну ти» перський Нацбанк і не дозволити йому перевести таку арбі
тражну операцію. Це безумовно гра§ не останню роль у підвищенні 
курсу фунта з боку Англобанку. Інші причини такі: пасивний тор
говельний баланс Персії в звсязку з значним закупом імпортного; 
устатковання для залізниць і, нарешті, депонування в фунтах стер
лінгів тих платежів, що належать перському уряду від Нафтової Ком
панії. Це g першим експериментом з боку Нацбанку скупчити в своїх 
руках значну кількість фунтів. Від наслідків цього до певної міри 
залежить дальший розвиток роботи Нацбанку. Цікаво буде простежити, 
чи Нацбанк вже спроможний почати валютну боротьбу з Англобанком,. 
чи він закінчить цей експеримент якимнебудь порозумінням з Англо* 
банком.

Поруч з цим не можна не відмітити валютову політику Русперс- 
банку щодо курсу червінця. Тоді як протягом цілого 1930 р. курс 
фунта й доляру чимдалі зростав (тепер офіційний курс фунта в 
Англобанку — 9 0 кранів), Русперсбанк, що обстоюд виключно обопільні 
інтереси розвитку і зміцнення радянсько - перської торгівлі, зупиняв 
котирування червінця на певному рівні, не збільшуючи курсу. Тільки 
через це предмети широкого вжитку, довожувані з СРСР, мають 
сталу ціну, без тенденції підвищення. Гас, цукор, бавовняні тка
нини не дорожчають. Навпаки, такі предмети експорту, як парфу
мерія, шовкові тканини та інші предмети розкоту, довожувані з ка
піталістичних країн Західньої Европи, неухильно зростають в ціді.

Отака валютова політика Русперсбанку, сталою базою для якої з 
торгівля з Персією на основі дружніх відносин СРСР та Персії. 
Цілком протилежна валютова політика Англобанку, що обслуговуй 
промисловий і фінансовий капітал метрополії, яку зовсім не обходять 
народньо - господарські інтереси Персії. В цьому полягав і головніша 
принципова ріжниця в політиці Англобанку й Русперсбанку.

Русперсбанк зовсім не кридитуз Перський уряд. Алеж Русперсбанк 
виділяв значні суми, щоб фінансувати розвиток народнього господар
ства в Персії. Це — капітальні вкладання у досліди сіяння американ
ського бавовнику, збільшення й побудова нових бавовноочисних за
водів, організування досвідних полів та інш. Така політика співробіт
ництва СРСР з всіма відсталими країнами Сходу.

Крім експорту за кордон нагромаджень готівки срібла в касах, 
що було одним із способів зисковного приміщення капіталів Англо
банку, останній провадив ще й експорт капіталів за кордон Персії і 
цей експорт посідав значне місце в балансі Англобанку. Ті кошти, 
що їх  банк одержував від вкладів населення, купецтва й депозитів 
перського уряду (кошти від чайної й цукрової монополії) і за які 
він сам виплачував 2 — 3 відсотки, вкладалися в цінні папери, які не 
мали нічого спільного з інтересами перського народнього господар
ства, хоча Англобанк і зобов£язався за концесійною умовою допома
гати і сприяти господарству Персії.

З загальної суми балянсу Англобанку н$ 21 березня 1927 року 
в сумі 470.798.300 кранів 204.588.520 кранів зберігалися в касах
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банку і 95.387.040 кранів було вкладено в різного роду цінні папери, 
які випускав Брітанський уряд або його доміньйони 1).

Отже, в той час, коли Персія хронічно страждав і від недостачі 
капіталів і від недостачі монети в обігу, що викликав постійне не
вдоволення середнього та дрібного купецтва, яке й так завжди від
чував перешкоди для своїх операцій та угод через відсутність націо
нального кредиту, в цей самий час Англобанк викачуй капітал за 
кордон.

Цікаво відзначити, що касова готівка склада $ 50% з сум, які 
одержано Англобанком від емісії банкнотів і від вкладів. Так, на 
21 березня 1927 року емісія банкнотів складала 103.435.290 кранів, 
сума вкладів була 311.203.000 кранів, а каса, як вказано вище,—  
204.588.520 кранів, тобто касове забезпечення було в розмірі 50% 
емісії та вкладів. Приймаючи до уваги навіть усі специфічні умови 
обережного підходу до емісії та вкладів у Персії, все ж таки 50% 
Є дуже високою нормою і показуй, що Англобанк має ще невичерпані 
мож.швости просування коштів по тих же річищах.

Вище було вже сказано, що часто Англобанк надсилав лишки 
кранів до Індії, але ще зисковніше було обертати ці лишки кранів 
на інвалюту, тобто англофунти. І для цього Англобанк має великі 
можливості. Як відомо, Англо-Перська Нафтова Компанія, за конце
сійною угодою, платить щороку перському уряду 16% чистого зиску 
своїх підприємств. Зиск вираховується в англофунтах, а сплачується 
кранами. 1 ось на час таких платежів Англобанк, звичайно, понижує 
курс фунта стерлінгів і тим самим чинить подвійну зискову операцію: 
З одного боку, зменшує фактичну суму кранів, яку треба сплатити 
перському уряду, з другого—покриває перепродаж фунтів, який він 
має від активного балансу торгівлі Англії з Персією.

Оскільки може бути зисковною така операція, можна бачити з 
таблиці платежів Англо-Перської Нафтової Компанії перському уряду 
за останні 9 років:

1920 — 468.718 ф. ст.
1921 — 585.289 » »
1922 — 585.553 » »
1923 — 566.260 » D
1924 — 341.996 » »

1925— 755.657 ф. ст.
1926— 701.600 » »
1927 — 1.000.000 » »
1928 — 1.152.480 » »

Легко зрозуміти, які ((надприбутки» одержує Англобанк, знижуючи 
курс Фунта на 4 — 5 кранів. Такі валютні «операції» дійсно є найпев- 
нішими і найкориснішими для Англобанку, якого лише й цікавлять 
такі прибутки, а не розвиток господарства Персії.

Слід відзначити, що за свого часу царський Дисконтово-Позичко
вий банк Персії робив такі ж самі операції, коли одержував платежі 
по купонах позик перського уряду в карбованцях. Тоді Банк підви-

А) Цифри взято з статті М. Сенджабі—«Расчетный бадане Персии за 1921— 
7 г.» в журналі «Революционный Восток», №  7.



Грошовий обіг і політика Англобанку в Персії 75

щував курс карбованця на момент платежа перському уряду по ку
пону. Особливо різко ця політика виявилася за часів світової війни, 
коли курс карбованця в Персії почав падати, а Банк продовжував 
одержувати платежі по купону за паритетом.

Нарешті, Англобанк мав ще один теж не малий привілей: право 
інкасації до кас своїх філій тих або інших держподатків і прибут
ків: мито, спеціяльні податки на цукор і чай і т. ін. Це давало Банку 
величезні суми готівки кранів за мізерний відсоток (2 — 3%), тоді 
як він сам одержував но активних операціях 12% і вище. Така інка
сація, крім того, що поповнювала каси банку, ще й була вірною ґаран- 
тією своєчасної сплати боргу й відсотків по позиках.

З організацією в Персії радянського Русперсбанку в 1923 році, 
а надто після відкриття перського Нацбанку в 1928 р. апетити Ан
глобанку в галузі монопольного встановлення розміру сарфа, а по
части й установлення курсу англофунта потроху обмежуються. Але 
разом з тим Англобанк, організаційно і фінансово потужніший, ніж 
Руеаерсбанк, пробує проводити політику сарфа, яка спрямована проти 
інтересів Русперсбанку.

Наприклад, в періоди великих закупів бавовни в Мазандерані, 
коли у Русперсбанка зсявляється необхідность мати* значну готівку 
кранів у Мазандерані, Англобанк зараз же підвищує сарф для пере
казів грошей з Теграну до Мазандерану. А через те, що реалізація 
імпортових до Мазандерану радтоварів не може дати своєчасно і 
в достатній кількості персвалюти, Русперсбанк примушений підсилювати 
свою філію в Мазандерані шляхом переказу грошей через Англобанк, 
який має в руках такий потужний ресурс, як емісія, і завжди може 
Задовольнити потребу в готівці. Підвищення сафру в таких випадках 
доходить, звичайно, до розміру фактичної вартости перевозу срібла 
в автомобілях або гужем. Іноді й вище, бо тут ураховується ще й 
ріжниця часу між транспортуванням грошей і телеграфним пере
казом.

А ось другий приклад. Коли товари СРСР почали проходити че
рез порти Перської затоки в південні провінції, там почали скупчу
ватися значні суми персвалюти, яку за відсутностю відповідного екві
валенту експорту необхідно було переказувати в інші пункти на 
північ Персії. Через те, що Русперсбанк не має на півдні своїх 
філій, вія примушений користуватись з Англобанку: І ось тут спо
стерігається різке підвищення сарфу для переказів із Бушіру або 
Мохаммери до центральних і північних міст. Політика Англобанку 
тут ясна: шляхом збільшення сарфу збільшити додаткові витрати: 
в першому випадкові на експорт СРСР із Персії, в другому — на імпорт 
до Персії.

По мірі організаційного зміцнення Русперсбанку поширення ме
режі його філій, збільшення пасивів, одержання кредитів у Нацбан
кові монопольне становище Англобанку в галузі встановлення оар- 
фів похитнулось. А після анулювання концесійного привілею Англо
банку—емісії банкнотів, у нього і зовсім відіймається можливість
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диктувати свої сарфи, які він установлюю з виразною метою стиму
лювати імпорт і просування вглиб країни англо-індійських товарів.

Інститут сарфа, під впливом автомобілізму, що чим далі, то більше 
розвиваються в Персії, і зв’язаним з ним здешевленням транспортових 
витрат і прискоренням товарообігу між поодинокими містами й 
провінціями, переживаю тепер період трансформації з певною тен
денцию збільшуватися. Треба гадати, що ця тенденція поступова 
призведе до перетворення сарфа на звичайну банківську комісію.

На момент зацарювання Реза-шаха, тобто на початок 1926 року, 
Персія вже далеко пройшла основні етапи переродясення своїх госпо
дарчих взаємовідносин від натурального обміну до товарово-грошового. 
Уряд Реза-шаха намагаються скерувати Персію на шлях поступового 
обертання в централізовану поміщицько - буржуазну державу. Але 
уряд не може усунути ясно визначеного імперіялістичного впливу 
англійського капіталу на політичне й економічне життя країни. 
В галузі фінансовій і кредитній уряд намагаються поступово звіль
нятися від напівколоніальної залежності! від Англії, яка за допомогою 
Шахіншахського банку фактично держить у своїх руках всі державні 
грошові ресурси і керую цими ресурсами на свою користь.

Першим кроком перського уряду на цьому шляху була організа
ція в 1928 році Національного банку. Другим і ще ніби рішучішим 
кроком було анулювання монопольного права Англобанку на емісію 
банкнотів. Цими двома актами англійський імперіялизм позбувся двох 
найзначніших своїх привілеїв: 1) довготермінового інкасування в свій 
обіг великих грошових сум по податках, особливо по спеціальних 
на цукор і чай; 2) емісійного права, яке давало йому можливість мо
нопольно встановлювати сарфи і курс англійської валюти виключно 
в інтересах своєї політики і торгівлі.

Замість цього останнього привілею Англобанк дістав від перського 
уряду право провадити іпотечні операції, до того часу чужоземцям 
рішуче і цілком заборонені. Ми вже зазначили вище величезне зна
чення цього привілею для дальшого розвитку імперіалістичної полі
тики Англії. Така ((компенсація» визначаю, оскільки мало уряд Реза- 
шаха спроможний дійсно боротися проти панівної ролі англійського 
капіталу. Крім того, що банк за анулювання свого привілею одержав 
від перського уряду 200.000 фунтів стерлінгів, він на момент викупу 
банкнотів і потреби у значних запасах срібла повільно й вірно зни
зив курс перського крану, тобто підвищив курс фунту стерлінгів. Яку 
ріжницю банк записав, таким чином, на рахунок прибутків, ніхто не 
буде знати, бо, розлучаючись з своїм привілеєм, Банк розлучився 
також і з урядовим контролером.

Зрозуміло, що новий привілей Англобанку, тобто право прова
дження іпотечних операцій, ще більш задовольняю його колоніальні 
апетити, ніж навіть емісія банкнотів. Вона передаю в його руки такі 
цінності, до яких до цього часу чужоземний капітал ще не мав до- 
СТ.УП.У- Д е § земля, де ще до деякої міри національні інтереси мали 
захист і яка до останнього часу була тим кутком, куди імиеріялізм.
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лише почав обережно просувати свої чіпкі пазурі. Проте, Англобанк 
і до цього часу вже мав певний досвід в іпотечних операціях. Він 
приймав на забезпечення боргу купчі листи (кабале) і записував їх  
на ім‘я своїх вірних мунші і мутерджимів персіян (перекладачі).

Подібними операціями займався й царський Дисконтово-Позичковий 
Банк, який перед початком світової війни володів найвеличезнішими 
маетностями в різних провінціях Персії, а в Теграні йому належали 
кращі паляці, парки й садиби.

Зрозуміло, що Англобанк надзвичайно швидко загарбає в свої 
руки найцінніші землі, добре ураховуючи, що в Персії іпотека є рен- 
табельніша операція, бо вона віддає цілком всю землю, а з нею і 
надра в руки капіталу.

Отже, відтепер перед Національним Банком стоять завдання вели
чезного діяпазону: впорядкування системи грошового обігу, зміцнення 
кранової валюти і регулювання ї ї  на користь народнього господар
ства Персії, емісія банкнотів і казначейських білетів, які матимуть 
ходіння й оплачуватимуться всюди і, нарешті, запровадження золо
тої валюти і організація сільськогосподарського банку.

Лише при виконанні цих заходів, як і зв‘язані, зрозуміло, з концен
трацією в Національному Банкові всіх грошових ресурсів і розрахун
кових стосунків держави як в середині країни, так і за кордоном, 
зміцниться національний кредит Персії, і реґулювання в, галузі гро
шового обі/гу перейде під контроль перського уряду. Персія забуде 
про дуже часті кризи з курсом крану і розміном банкнотів на срібло *), 
які часто-густо спостерігаються в Персії і виникають на терені спе- 
куляційної політики Англобанку. Політичні умови грають тут майже 
вирішальну ролю.

Проте, всякий, хто цікавиться сучасною політикою й економікою 
Персії, мусить поставити перед собою питання, чи зможе Нацбанк 
стати дійсно національним, чи не обернеться він з плином часу в 
знаряддя політики того ж самого англійського імперіалізму, як обер-^ 
нудося вже перське військо?

Перші самостійні кроки Нацбанку і перського уряду показують, 
що боротьба з Англобанком для них покищо надсильна. Спроба 
встановити золоту валюту звелась покищо до того, що лише підви>- 
щено було всі податки. Справа в тому, що меджліс вже затвердив 
закон про запровадження золотої валюти, і хоча нову монету ще не 
викарбовано, але як це не парадоксально, вона уже запроваджена в 
обіг. Перський уряд зробив розпорядження збирати мито, а також 
податки новою монетною одиницею (реал) і встановив, відповідно до 
курсу англофунта, вартість реала на 8 шагі вище паритету. Простіше 
кажучи, податки підвищено на 20%.

В сучасний момент, мабуть, можна висловити взагалі сумнів 
щодо швидкого запровадження нової золотої валюти. Через катастро-

5) Саррафп частенько мусируготь чутки про неплатоспроможність Англо
банку і поки останній спокійно обмінює банкноти на срібло, саррафи провадять 
ту  ж саму операцію, але стягаючи лихварський сарф за розмін.
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фічне падіння в 1930 році ціни срібла, Нацбанку довелось до певної 
міри зачепити свій резервний валютний фонд, що Його було утво
рено з відрахувань Нафтової Компанії. Потім значне перевищення 
планових витрат в інвалюті на залізничне будівництво також викли
кало вилучення з резервів. Операції Нацбанку з закупом срібла і його 
карбівкою, з метою закупити потім дешеві фунти, зазнали фіаско, 
бо закон перського уряду про фікс} ванна курсу фунта на рівні 
60 кранів привів лише до того, що Англобапк припинив цілком 
продаж фунтів, а на базарі курс фунта піднався до 120 кранів.

Все це привело до того, що перський уряд опинився перед потребою 
нової зовнішньої позики, чого він не знав ще за часів Реза-шаха. 
Розмови про цю позику вже давно провадяться і в Лондоні і в Бер
лині. Можливо, що таку позику і буде дано, але мабуть не для за
провадження . нової золотої валюти, а для зміцнення срібної, яка все 
падаю та падаю. Така позика, зрозуміло, багато інтересніша для срібло- 
промисловців, ніж сприяти утворенню золотої валюти в Персії.

Нарешті, немаю ніякого сумніву в тому, що як тільки буде запрова
джено нову валюту, населення зараз же почне ховати нову «кращу» 
монету *) і це, ясно, утворить певні труднощі для Нацбанку, на допо
могу якому, зрозуміло, не прийде Англобанк.

Відносно стабілізації перської валюти з боку Нацбанку також не 
було вжито належних заходів. Замість того, щоб рішуче обмежити 
відплив валюти за кордон, Нацбанк подаю у значних сумах перекази 
прочанинам, які їдуть у Мекку або Кербелу.

В наслідок такого ставлення до питання про зміцнення перської 
валюти перський уряд мусив погодитися офіційно визнати курс фунт. ст. 
спочатку в 60 кранів, при чому курс фунта на базарі, т. т. у вели
ких саррафів і купців, вже піднявся тоді до 120 кранів. Тільки таке 
справді катастрофічне падіння курсу персвалюти примусило уряд 
вжити надзвичайних заходів, щоб обмежити валютові операції.

Англобанк вже приступив до вилучення своїх банкнотів, а Нацбанк 
замість того, щоб прискореним темпом випустити свої банкноти, щоб 
полегшити для населення грошовий обіг, роздумуй над малюнком 
банкнотів. Між тим населення вимагач випуску хоча 6 тимчасових 
чеків або іншого суроґату паперових грошей, але й це не викону
ються.

До останнього часу в Персії навіть зовсім не існувало державного 
контролю за валютними операціями і купецтво і населення звикли 
до повної волі в цій галузі. Проте, катастрофічне падіння ціни срібла 
минулого року примусило перський уряд, під впливом вимог парла
ментських кіл, встановити реґулювання грошового обігу і валютних 
операцій в країні. Тоді перський уряд заборонив довіз срібла і інва
люти, в тому числі також срібних рупій. Але останні, ще за часів 
Каджарів, вже так укоренились в обігу в південних провінціях Пер

*) Нова золота монета вже карбується, але в обізі її  немає. Як раніш на 
свято Новруз дарували золоті „ашрафі", так тепер дарують нову монету „пех- 
леві“.
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сії (Перська затока), що навіть витиснули обіг крану. Через відсут
ність же рупій навіть цілком припинився експорт перських товарів 
З південних провінцій. Тоді, зрозуміло, купецтво почало протестувати, 
а перський уряд скасував сво§ розпорядження щодо довозу індій
ських рупій.

Вже тільки з цього видно, що Нацбанк ще не спроможний посісти 
((командные высоты» в економічному розвитку Персії, які займав 
і досі займав і навіть зміцнюз Англобанк. Всі заходи Нацбанку щодо 
реґулювання грошового обігу, стабілізації перської валюти бажаних 
наслідків ще не дали, а між тим економічне становище Персії, яка 
переживав кризу, в зв'язку із зубоягенням селян і ремісників і повним 
розкладом торгівлі, § вельми хитке.

Так воно буде й далі, поки реґулятором всього економічного 
життя держави буде чужоземний банк— провідник найновіших і най- 
удосконаленіших методів імперіалізму держави, ява віками спеціалізу
валась на обертанні слабих країн на свої колонії.



НАРИС З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТУРЕЧЧИНИ
(Дослідження за матеріалами перепису 1927 р.)

До цього часу народну господарство Туреччини було вивчено зовсім 
мало. Особливо недостатньо воно вивченої в територіяльному (районо- 
вому) розрізі- Переважна більшість наукових праць, що студіюють 
^турецьку економіку, беруть ї ї  або в загальних рисах, або в окремих 
вузлових економічно - політичних проблемах, або в окремих галузях. 
Хоч і такий підхід, зрозуміло, ю вповні закономірний, але обмежи
тися ним не можна. Потрібно вивчити економіку Туреччини в ї ї  райо
н о в і  різноманітності; тут треба застосувати метод районового економ- 
географічного вивчання. На жаль, на сьогодні щодо цього майже 
нічого не зроблено.

Зауважимо, що навіть недавно видану книжку Данціґа «Економи- 
ческая география Турции» витримано в тому ж традиційному галу
зевому розрізі і тому вона не даю бажаної районової економгеогра- 
фічяої аналізи турецького народнього господарства.

Завдання даної статті ю виявити низку елементів господарської 
порайонової, переважно сільсько - господарської диференціації Туреч
чини. Проблеми розміщення турецької промисловости ми передба
чаймо висвітлити окремо.

За останні роки в сільське господарство Туреччини все більше, 
рішучіше та глибше втілюються капіталістичні стосунки. Кожний кіло
метр новопрокладеної залізниці стаз могутнім каталізатором, що 
зміцнюю процес капіталістичного перетворення турецького села. Впро
вадження капіталістичних взаємин до сільського господарства Туреч
чини, як і розвиток турецького капіталізму в цілому, відзначаються 
низкою своєрідних рис, що в основному обумовлені надто запізненим 
його розвитком. Однак, які б не були особливості розвитку турецького 
капіталізму, безсумнівно, що його визначальним елементом є процес 
утворення та росту національного ринку й процес підвищення това- 
ровости сільського господарства.

Само собою, що зріст товаровости сільського господарства зовсім 
не слід уявляти, як наслідок ідилістичного підвищення добробуту се
лянства в його сукупності. Збільшення товаровости турецького сіль
ського господарства відбуваються в умовах підсиленої капіталістичної 
диференціації селянства і тому в умовах зубоження досить широких ша
рів сільського населення. Не підвищення добробуту широких мас селян-

./. ЛАНДО.



Нарис з економічної географії Туреччини 81

ства, а ріст суспільного розподілу праці ю основним чинником зросту 
іоваровости сільського господарства Туреччини й підвалиною для 
утворення та розвитку внутрішнього турецького ринку взагалі. Цей 
момент, що маю величезне принципове, наукове та практичне значення, 
підкреслено Леніним у його праці ((Развитие капитализма в Росии». 
На початку першого розділу Ленін пише:

((При натуральном хозяйстве общество состояло из массы однород
ных хозяйственных единиц (патриархальных крестьянских семей, 
примитивных сельских общин, феодальных поместий), и каждая 
такая единица производила все виды хозяйственных работ, начи
ная от добывания разных видов сырья и кончая окончательной 
подготовкой их к потреблению. При товарном хозяйстве создаются 
разнородные хозяйственные единицы, увеличивается число отдельных 
отраслей хозяйства, уменьшается число хозяйств, производящих одну 
и ту же хозяйственную функцию. Этот прогрессивный рост обществен
ного разделения труда и является основным моментом в процессе 
создания внутреннего рынка для капитализма».

Чим міцніше зв(язу§ться з ринком сільське господарство, тим силь
ніше виступав в ньому тенденція до спеціялізації на одній або де
кількох найрентабельніших, в умовах даного району, культурах або 
галузях. Таким чином, процес зменшування елементів натурального го
сподарства виявляються одночасово, як процес диференціяції країни на 
окремі сільськогосподарські райони. В зазначеній роботі Ленін пише 
З цього приводу:

«Тот процесе специализации', который отделяет один от другого 
различные виды обработки продуктов, создавая все большее и боль
шее число отраслей промышленности,— проявляется и в земледелии, 
с о з д а в а я  с п е ц и а л и з и р у ю щ и е с я  р а й о н ы  з е м л е д е л и я  
(и системы земледельческого хозяйства), вызывая обмен не только 
между продуктами земледелия и промышленности, но и между раз- 
личными продуктами сельского хозяйства. З т& специализация торго
вого (и капиталистического) земледелия проявляется во всех капита
листических странах»... і т. д.

Не вважаючи на те, що сільське господарство Туреччини розви
ваються, порівнюючи, кволо, товаровість його в низці районів вже 
досить висока. У зв‘язку з цим географічний розподіл праці встиг 
уже більш-менш чітко виявитися. Але тут треба зробити таке заува
ження. Коли ми маюмо справу з такою відсталою країною, як Туреч- 
чина, з ї ї  недостатнім розвитком транспорту і наявностю низки міс
цевостей, ще надто кепське зв‘язаних з іншими ділянкам народнього 
господарства, не завжди своюрідність господарського обличчя району 
створюються на основі або за допомогою географічного розподілу 
праці. У Туреччині ю низка місцевостей, своюрідність яких зв‘язано 
не стільки з національним географічним розподілом праці, скільки з 
кволостю останнього. Таким чином, ця своюрідність економіки і по
буту ю ДО деякої міри тою вихідною своюрідностю, про яку Маркс 
пише:
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«Различные общины (общества) находят различные средства произ- 
водства и различные средства существования среди окружающей их 
природы. Они различаются поэтому между собой по способу произ
водства, образу жизни и производимым продуктам. Это — те естест
венно выросшие различия, которые при соприкосновении общин, 
вызывают взаимный обмен продуктами» і т. д. (Маркс. «Капитал» 
т. I, стор. 265, вид. ГИЗ, 1930 р.).

Зрозуміло, що шукати в сучасній Туреччині місцевості з подібними 
общинами було б смішно, однак брати на облік наявність елементів 
примітивної натуральної своєрідности при аналізі характеру окремих 
місцевостей і районів потрібно. Не можна змішувати цієї своєрідности 
З «спеціалізацією торговельного (капіталістичного) рільництва», про 
яке говорив Ленін. Лише в міру росту географічного розподілу праці, к 
міру поширення та послаблення його також і в найбільш «натуральних» 
районах, останні будуть переіначуватись, зміняти свою економіку, 
все щільніше зрощуватись з народнім господарством в цілому і більш 
пристосовуватись до нього.

Досить цікаво вивчати сучасну сільськогосподарську диферен
ціацію країни на окремі райони, а також перспективи дальшого ходу 
цього процесу. Без сумніву, що зрушення в географії сільського го
сподарства Туреччини свідчить про серйозні ЗМІНИ в усьому народньому 
господарстві. Це в наслідок аґрарного характеру народньо-господар- 
чого устрою.

Історичні умови розвитку народнього господарства Туреччини^ 
місце залежної країни, яке Туреччина посідала в системі світовога 
імперіалізму, — дуже несприятливо відбивались на ї ї  індустріялізації, 
сприяючи збереженню однобічного аґрарного типу ї ї  народнього 
господарства. Правда, останні роки є певні досягнення в розвитку 
промисловости, але зріст індустрії не змінив та навряд чи змінить 
у найближчий період аґрарний характер народнього господарства 
Туреччини.

У взаємовідношеннях промисловости та сільського господарства 
на протязі найближчих років можливо чекати лише незначних зру
шень на користь промисловости. Промисловий розвиток Туреччини 
в основному спирається на ї ї  власну сільськогосподарську сировину* 
Доки не буде чинників, що сприятимуть більшому росту індустрії, 
що спиралася б на неорганічну сировину, рол я сільського господар
ства залишається домінуючою. Звичайно, що зріст індустрії буде 
відбуватися у супроводі росту попиту на сільськогосподарські про
дукти (сировина — харчі) та відповідного росту сільськогосподар
ського виробництва.

Абсолютна перевага сільського господарства в сучасній Туреччині 
дуже велика. За даними перепису 1927 року в селах живе 10.354.000 лю
дей, себто близько 75% всього населення. Сільськогосподарська про
дукція складає щось із 4/5 всієї продукції країни. Експорт у переважній 
частині теж сільськогосподарський
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Таким чином зміни в розташуванні сільськогосподарського ви
робництва набувають великого значення не тільки для господарського 
життя самої Туреччини, але також і для країн, що економічно зв1я- 
зані з нею. Уже зараз значення окремих галузей зовнішньо-торго
вельного обороту змінюються в залежності від зросту географічного 
розподілу праці та збільшення міжнароднього зв‘язку в народньому 
господарстві. Зокрема, те або інше розв(язування проблеми хлібного 
імпорту (цебто й проблеми радянсько-турецької хлібної торгівлі) 
буде напевно вирішуватися можливостями щодо використовування 
хлібних ресурсів не приморських частин країни. Те ж саме можна ска
зати про зовнішньо - торговельний м(лсний оборот та про торгівлю 
деякими іншими товарами. Звідціля бачимо, що вивчання напрямків 
сільськогосподарської спеціалізації маю для нас інтерес не тільки 
з погляду теоретичного, але і з суто-практичного.

Для характеристики сільськогосподарського районування Туреч
чини в нашому розпорядженні ю відомості, що характеризують природні 
умовини окремих частин території держави, а також і відповідні ста
тистико - економічні матеріали. Щодо вивчання природи Туреччини, 
то треба зазначити, що останні роки принесли нам мало нового ма
теріалу, але статистика Туреччини за останці роки налагоджуються 
краще.

У дореволюційній Туреччині надзвичайно мало зверталося уваги 
на статистику сільського господарства. Зупиняючись на цьому пи
танні трохи докладніше, відмітимо, що не у всіх частинах країни та 
не в усіх галузях господарства була однакова недостатність у стати
стичному висвітленні. Навпаки, якщо візьмемо статистичні показники 
дореволюційної Туреччини, то побачимо, що поруч із районами, так 
би мовити «привілейованими)), існували райони, що на них стати
стика майже не звертала уваги. До цих «забутих» районів можна 
прирахувати всі місцевості внутрішньої Анатолії, Вірменії та Курди
стану. Прибережні райони та, зокрема, ті їх  частини, що виробляли 
інтенсивні культури, були, порівнюючи, краще висвітлені статистикою. 
Приблизно такий стан мала порайонна статистика.

Аналогічну картину даю аналіза окремих галузей. Найменше звер
талося уваги в статистиці на головніші галузі сільського господар
ства— на господарство зернове та скотарство. Щодо скотарства, то 
треба зазначити, що статистика віддавала найбільш уваги вивчанню 
розплоду анкарських кіз. Більше зверталося уваги на статистику за
сіву та збору бавовни, тютюну й олійного маку. До ціюї групи 
можна такояс віднести деякі види плодових рослин, цебто: фіґі, ма
слини та почасти виноград. Звідси можна зробити висновок, що 
турецька сільськогосподарська статистика найбільш висвітлювала га
лузі? ЩО працювали на експорт, а зокрема по районах, з яких вивіз 
не мав великих технічних та економічних труднощів.

Звичайно, що такий напрямок уваги сільськогосподарської ста
тистики не був випадковий. Без сумніву, що причини цього мають 
коріння в особливостях соціальних стосунків, що існували в перед
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революційній Туреччині. Туреччина входила в систему світового 
господарства на зразок напівколоніальних країн (вивіз сировини, 
довіз готових виробів, залежність митної політики від чужоземного 
капіталу, фінансування ним зовнішньо-торговельного обігу та інше), 
що сприяло утворенню великого класового прошарування — портової 
компрадорської буржуазії. Цю буржуазію, також як і відповідний 
чужоземний капітал, цікавило сільське господарство країни переважно, 
як постачальника експортового краму. Сполучення впливів чужозем
ного капіталу і компрадорів було досить міцним, щоби спрямувати 
увагу статистики на бік можливих експортних сільськогосподар
ських ресурсів. Можна підкреслити, що такі властивості дореволю
ційної сільськогосподарської статистики загримували можливість 
вивчення сільськогосподарського районування Туреччини, в наслідок 
чого почасти і відчуваються брак літератури в цьому питанні.

В протилежність передреволюційному, сучасний турецький уряд 
міцно звсязаний з буржуазією внутрішніх частин країни, яку часто 
називають провінціяльною. Добробут цього прошарування найбільше 
визначається станом всього сільського господарства країни та в 
першу чергу зернового господарства. Одночасно національна турецька 
буржуазія, як пануюча кляса, зацікавлена в повному виявленні та 
ви користуванні всіх експортних сільськогосподарських ресурсів. 
Значна частина валюти, що отримуються за вивезену продукцію 
інтенсивних культур, скеровуються через державний бюджет, банки 
та іншим шляхом на реорганізацію господарства внутрішньої Ана
толії (наприклад, залізничне будівництво). /

Опріч цього, вивчення економіки внутрішніх районів за останні 
роки стимулюються залізничним будівництвом, що там відбувається. 
Проблема добору технічно й економічно найдоцільнішого напрямку 
залізничих колій, намічування вузлових та інших станційних пунктів,— 
примушую вивчати сільське господарство відповідних місцевостей.

Тому післяреволюційна турецька статистика зробила великий крок 
уперед та маю певні досягнення. Збільшилась кількість і підвищилась 
якість статистичних даних. Треба зазначити, що найбільші досяг
нення ю в статистиці внутрішніх районів. Ці останні об/тавини для 
завдання сільськогосподарського районування мають особливе зна
чення.

Основний статистичний матеріал для цію’ї праці взятий із видання 
«Ашшаіге Statistique», — «Compte Rendu du Recensement Agricole 
de 1927», що надруковано фактично в 1929 р., та окремих публікацій 
Комісаріату Земельних справ. Правда, сучасний статистичний матеріал 
далеко не бездоганний, зокрема відзначимо, що зараз, як і до рево
люції, статистика не освітлюю соціальні відносини, але все ж обсяг і 
ступінь певности ї ї  вищий за попередні.

Розпочнемо з аналізи природних умов країни та особливостей 
окремих ї ї  районів. Як відомо, особливості природних умов ю почат
ковою підставою, що на ній саме утворився суспільний розподіл праці.
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«Не абсолютна плодючість ґрунту, а його диференціація, різно
манітність його натуральних продуктів складам природні основи су
спільного розподілу праці» (Маркс. Капітал, т. І).

Завдяки розвитку товарообміну, через який групи людей, що пере
бувають в різних природних умовах і що виробляють різні продукти, 
вступають у взаємні стосунки, і виникав й розвиваються розподіл праці.

Районноутворююча роля окремих елементів природи неоднакова 
І ЗМІНЮЮТЬСЯ в міру розвитку продукційних сил суспільства. З ростом 
промисловости зростаю значення корисних копалин, білого вугілля 
тощо і зменшуються значення ґрунтово-кліматичних умов.

Оскільки Туреччина країна економічно відстала (аґрарна), роля ґрун
ти ио-кліматичних умов ще дуже велика, особливо щодо сільсько - госпо
да рського районування.

Туреччина міститься в межах середземноморської кліматичної 
смуги. Вона маю взагалі тепле підсоння та порівнюючи невелику 
кількість опадів, найбільше взимку J). Одначе, треба зазначити, що 
типічне середземноморське підсоння маю лише частина приморських 
районів Туреччини. Взагалі треба зауважити, що природні умови на 
терені сучасної Турецької держави надзвичайно різноманітні. На всій 
земній кулі можна нарахувати лише декілька країн, що при такій же 
приблизно площі мали 6 подібну різноманітність кліматичних умов 
та ґрунту. Це сталось у наслідок особливостей рельюфу. Мала Азія 
Ю частиною велетенської гірської смуги, що перетинаю майже всю 
Евразію. Гірські кряжі у всіх напрямках перетинають Вірменську та 
Мало - Азійську височини.

Головні гірські кряжі Малої Азії утворюють систему Понто - Віфін- 
ських гір, що йдуть вздовж північного берега, та систему Тавра, що 
спрямована вздовж південного узбережжя. Внутрішні частини ю досить 
високе плято. На західньому березі обидві гірські системи зближу
ються і, таким чином, внутрішні частини півострова відокремлені 
від моря гірськими кряжами.

Таке розміщення гір дуже, відбиваються на всіх інших фізико-гео
графічних елементах (в першу чергу на кліматичному районуванні). 
Тому то можна поділити Туреччину на дві основні групи фізико-гео
графічних районів: а) прибережні, б) внутрішні.

Чорноморський прибережний район, це — вузька смуга, яка лежить 
між морем та Понто-Віфінськими горами, що проходять рівнобіжно 
морю. У тому ж районі ю найбільш вогкі частини країни, напри
клад, у Трапезунді випадаю пересічно на рік 875 міліметрів опадів, а 
в Лазістані кількість опадів підвищуються до 2.000 міліметрів. В інших 
частинах району дощів менше. Пересічна температура липня 22,8Э,

і) Розподіл опадів на протязі року маю дуже велике значення для сільського 
господарства. Перевагу зимових опадів в Туреччині треба оцінювати, як не
від'ємний чинник. Наприклад, про значення цього Ньюбіген у своїй «Сучасній 
географії» (стор. 70) пише: «Важливою властивостю середземноморського клі
мату ю той факт, що влітку, коли далі на північ є озон росту, не випадаю <або 
випадаю дуже мало) дощу, і тому літо в чималій мірі ю період "припинення росту 
рослин».
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січня 6°, пересічна річна температура дорівняються 14,5°. Підсоння 
місцевостей, що містяться на захід від Трапезунда, менш рівне від 
клімату місцевостей, що знаходяться більш на сході й що заслонені 
від північно-східніх вітрів Кавказькими горами. Взагалі підсоння 
Чорноморського узбережжя сприяє; розвитку хліборобства, скотарства 
(добрі пасовиська), садовини та культивуванню інтенсивних рослин 
(тютюн).

У підсонні Середземноморського та Егейського узбережжя деякі 
риси «середземноморського підсоння» виявляються більш чітко, від 
чорноморських берегів. Літо сушіше та з більшими спеками.

У Смірні пересічна температура липня 26,4°, січня7,5с. Темпе
ратура пересічнорічна 16,5°. Пересічна кількість опадів —  у районі 
Смірни випадає, на рік до 650 міліметрів, а в Адані трохи менше. 
Взагалі треба зауважити, що умовини підсоння тих районів сприя
ють хліборобству. Вони сприяють зокрема розвитку інтенсивних, суб
тропічних культур, бавовни, винограду, маслин та інш. Частини Ма
лої Азії, що оточені Мармуровим морем, мають подібний клімат до 
Егейського узбережжя. Те ж можна сказати щодо берегів Фракії над 
Мармуровим морем. Щодо Чорноморського узбережжя, воно ю про
довженням західньої частини Чорноморської Мало Азійської смуги. 
Внутрішні райони Фракії мають континентальніше підсоння. Так, 
наприклад на підставі даних «Ашшаіге Statistique» (стор. 4) в Адрія- 
нополі в 1927 році максимальна літня температура (липня) виносила 
38,7°, а мінімальна (грудень) — 16,5°, цебто ріжниця між вищою та 
нижчою температурою року була понад 55°. В той же час у Смірні 
ріжниця між крайніми хитаннями температури була 42°.

Щ е континентальніше підсоння мають внутрішні райони Азіат
ської Туреччини. Там теж великі амплітуди хитань температури, 
що в основному пояснюються високим розташуванням, над рівнем 
моря. Друга риса континентальности клімата — сухість — виявляються 
поруч з віддаленням від берегів моря. Чимала частина внутрішніх 
районів Туреччини отримую щорічно тільки до 200—300 міліметрів 
опадів. В центральній частині Анатолії, біля озера Туз-Гел, під впли
вом сухого підсоння затворилась Соляна пустеля. Отже, Мала Азія, 
відповідно до своюї назви, ю «Азія в мініятюрі», бо тут, як і в Азії, 
поруч з вогким узбережжям ю власна центральна пустеля, що займаю 
приблизно таке ж положення, як регеля  Гобі та середньоазійські 
пустелі.

Сухість підсоння внутрішніх районів Малої Азії здаються на по
чатку не зрозумілою, бо вона оточена з трех сторін морями, але 
коли поглянемо на розміщення гірських кряжів, то зразу з’ясуючо 
це питання. Гори переваясно проходять вздовж берегів і таким чином 
затримують вогкі вітри. Вітри, що переходять гірські кряжі, вже не 
мають такої вогкости (бо залишають вогкість на хгзбережних схилах 
гір); та, опріч того, при певних умовах ці вітри стають навіть шкід
ливими, бо набувають характеру фенів-суховіїв.

Ірунтове районування відповідаю в основному раЙон}гванню під-



Haptic з економічної географії Туреччини 87

-сояня. Але через те, що впливу навіть однакового підсоння підля
гають різні породи, в різних умовах рельєфу, — неминуче витворю
ються теж і різні якісні ознаки ґрунту. Взявши на увагу гірський 
характер Малої Азії та Фракії, можна наперед зазначити, що там не- 
маю значних площ подібних одноманітних ґрунтів. Виняток ю тільки 
Анатолійська височина, але площа споріднених напівпустельних та пу
стельних ґрунтів (частково солончакових), що ю там в районі Туз-Гел, 
не маю великого господарського значення. Треба зазначити, що прав
дивої ґрунтової мапи Туреччина до цього часу не маю.

Коли оцінювати ґрунтові умови якоїнебудь місцевості!, то треба 
брати на увагу не тільки стан місця по ширині, але і висоту над 
рівнем моря, або інакше треба брати на увагу закон «вертикальної 
зональності ґрунту», що визначаються тим, що зони ґрунтів розта
шовуються в гірських країнах відповідно кліматичним смугам — в 
Залежності від висоти місцевости над рівнем моря *). Найплодючіші 
місця Туреччини ю в місцевостях, що розташовані не високо над рів
нем моря, тобто морські узбережяся, річні й гірські ДОЛИНИ, ЩО зв’я
зані з властивостями нагрівання землі, та водяного режиму в цих 
місцях (опади, ґрунтові води, ріки).

З наведеного бачимо, що головнішими районоформуючими чин
никами при фізико-географічному районуванні Малої Азії Ю чинники 
.азональні— рельюф та море (височінь над рівнем моря, височінь 
та розташування гірських кряжів, що оточують дані райони, віддале
ність від моря). Широта місцевости, через гірський характер тери
торії, відограю, порівнюючи, не велику ролю. Відзначимо цікаву рису: 
південна частина в цілому вища за північну, тобто наближення до 
півдня ніби невтралізуються збільшенням височини над рівнем моря. 
В зв’язку з цими властивостями пов'язана дрібність фізико-геогра
фічного районування. У кожному описаному нами районі можна 
своюю чергою вказати на ґрунтові й кліматичні підрайони.

Соціальні взаюмини турецького села вивчено надто кепсько. Від
сутність доброякісного статистичного матеріалу ю тут основною пе
решкодою. Тому важко з достатньою чіткостю змалювати соціальні 
взаюмини в сільському господарстві в їх  порайонній різноманітності. 
Соц.-економічне обличчя турецького села дуже різноманітне. Тут 
можна стрінути, поруч з капіталістичними, і февдального типу вза
ємини, а також цілому гаму проміжних. Різноманітність цих соці-

!) Цікавіш приклад, що ілюструю властивості закону вертикальної зональ
ности ґрунтів, та приклад, що разом з тим даю уявлення про географію ґрун
тів Туреччини, подав К. Глінка в своїй книжці «Ґрунтоутворення—характери
стика ґрунтових типів та географія ґрунтів» (стор. 51—5^): «Найближчі до Ері- 
вану місця—це справжні півпустелі з вапняними корками та сіроземами. Коли 
піднятися від Ерівану в напряхмку до гори Алі-Бек, то мандрівник поступово 
переходить із півпустелі в степ з тирсою та справжнім чорноземом. Дальше 
мандрівник натрапляю на смугу лісів, спочатку з лісними сугликами, а трохи 
вище, з типічнимп попільняками. Вище лісу ю гірські луги з темнокольоровиміі 
ґрунтами, а сама вершина гори Алі - Бек вкрита рудуватими торфовими ґрун
тами. Віддаль між Еріваиом та вершиною гори Алі-Бек вимірюються на 60 кіло
метрів». \
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яльних у мови н можна звести до деяких ОСНОВНИХ ТИПІВ, КОЖНИЙ з 
яких маю переважне значення по певних частинах країни. Однак, 
зрозуміло, ш° точного територіального розмежування провести між 
тими типами не можна, оскільки дооить часто мояша спостерігати 
їх  щільне переплітання.

Дослідження аграрного питання в Туреччині не входять в зав
дання цію’ї нашої роботи. Але не можна не зауважити, що той до
сить кепський стан, в якому ю вивчення аґрарних проблем Туреччини, 
в значній мірі пояснюються тим, що теоретичні положення багатьох 
товаришів, які працюють в даній ділянці, дуже недостатньо спира
ються на конкретне вивчання сільського господарства. Зокрема слід 
відмітити, що майже зовсім не звертаються уваги на районову різно
манітність сільського господарства й зв’язані з цим районові особли
вості в суті аґрарного питання. Проте, з задоволенням можна відмі
тити, що й цей «районовий розріз» аґрарного питання починаю 
звертати на себе увагу. Про це свідчить стаття т. В-ий «К аграрному 
вопросу в Турции», що ї ї  надруковано в книжці 4— 5 журнала «Аг- 
рарные проблемы» за 1930 рік. Автор статті поруч з правильною„ 
в Основному, принциповою установкою («Признавая наличие в Турции 
значительного земельного фонда, хотя и малодоступного для индиви
дуального крестьянского хозяйства, нельзя снимать с порядка дня 
вопрос о классовой борьбе в деревне и дележе помещичьих земель», 
стор. 73), далі пише: «В Турции, более чем в какой-либо другой стране, 
ми имеем неравномерность экономического развития отдельных ее 
частей», і потім подаю в загальних рисах характеристику своюрід- 
ности аґрарного питання по окремих частинах території країни. 
На жаль, той конкретний матеріал, яким оперую автор, не ю ще до^ 
статнім, і це ще раз підкреслюю необхідність конкретного вивчання 
так сільського, як і всього народнього господарства Туреччини в гео-* 
графічному (районовому) розрізі *)•

Сільське господарство капіталістичного тішу розповсюджено на 
західньому та південному узбережжях Малої Азії. У масі сільсько
господарських підприюмств цих районів, що здебільшого спеціалізу
валися на виробництві інтенсивних субтропічних культур, можна 
стрінути чимало великих капіталістичних господарств, що експлуа
тують великі кадри сільськогосподарських робітників і вживають 
вдосконалених знарядь виробництва. Ці прибережні райони (плюс 
Константинопіль) історично були тима ворітьми, через які до туре
цького народнього господарства почав запроваджуватися капіталізм. 
Порівнюючи ранньому розвиткові капіталізму по цих районах сприяла 
не лише їх прибережне розташовання, але в значній мірі й експор- 
товий характер їх  продукції. Сільське господарство по цих районах 
носить відносно впсокотоваровий спеціалізований характер. Орендні

*) Та обставина, що стаття т. В-ий з‘яви.іася тоді, коли нам вже потрібна 
здати що роботу до друку, не дає нам можливості з у п и н я т и с я  на деяких ціка
вих моментах, що Ух зазначив т. В-ий.
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форми тут* у більшій мірі є капіталістичні, ніж по інших місцевостях 
Малої Азії. Але пережитки февдалізму і тут ще досить міцні.

У центральній частині півострова і на Чорноморському узбережжі 
тип господарства вже інший. Тут велике сільськогосподарське під
приємство капіталістичного типу трапляється значно рідше, ніж на 
заході. Сільське господарство тут менш товарове; ще в значній мірі 
тут відчувається пережитки натурального господарювання. Розпо
всюджені тут орендні взаємини також зберегди чимало елементі» 
натурального господарства (февдального типу), як ото розрахунок 
натурою. Поміщик-землеволоділець здебільшого здає землю в оренду 
селянам дрібними дільницями, а власне господарство веде значно 
рідше.

Щ о далі на схід країни, то слабіше в цілому відчувається 
вплив капіталізму, то більш розповсюджено примітивні форми 
сільськогосподарського виробництва і відповідні соціальні взаємини. 
Особливо відсталими є куркульські райони. Тут зберігся ще племін
ний побут і міцні пережитки февдалізму, краще сказати, в низці 
східніх районів взаємини февдального типу ще не стали пережитками. 
Сільське господарство ще зовсім мало товарове і звсязано переважно 
З місцевим ринком.

Попередній виклад дає нам можливість перейти до сільськогоспо
дарського районування, яке в умовах Туреччини в основному збіга
ється з загально-економічним районуванням. У сільськогосподар
ському відношенні Туреччина поділяється на 9 районів. Перелічмо 
райони та вілайєти, що входять до їх  складу.

Район Центрально-Анатолійський, вілайєти: Анкара, Біледягік, Болу, 
Ескі-Шеїр, Кірк-Шеїр, Кутахія, Чангирі, Юзгад та Чорум.

Район Стамбульський, вілайєти: Бруса, Едірне, Кірклар-Елі, Коджа- 
Елі, Стамбул і Текір-Даг.

Район Смірнський, вілайєти: Смірнд, Айдін, Валикесер, Бордур, 
Денізлі, Магніса, Мугла, Спарта та Чанак-Кале.

Район Сіваський, вілайєти: Сівас, Амасія, Чебін-Карагісар, Ель- 
А3 І3 , Малатія та Токат.

Район Аданський, вілайєти: Адана, Анталія (Адалія), Джебель, 
Берекет, Газі-Айнтаб, Ічель, Мараш та Мерсіна.

Район Конійський, вілайєти: Конія, Афіюн-Карагісар, ж4к-Сарай, 
Кайсаріє та Нігдє.

Район Чорноморський, вілайєти: Гюмюш-Хане, Кастамуні, Кера- 
сунд, Орду, Різе, Самсун, Трапезунд, Зонгулдак та Синоп.

Район Південно-Східній (Діярбекірский), вілайєти: Бітліс, Діярбе- 
кір, Хакіярі, Мардін, Урфа, Ван та Сирт.

Район Північно-Східній (Ерзерумський), вілайєти: Артвін, Баязет, 
Ерзінджан, Ерзерум та Каре.

Про людність окремих районів (кількість людности, поділ поміж 
містом і селом") та розмір їх території дає уяву нижченаведена та
блиця, складена на підставі даних «Аппиаіге Statistique» (стор. 9 — 23)> 
дані про населення взяті з перепису 1927 року.
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Таблиця і

Територія 
району в 
кв. клм.

Кількість населення району g в ^
Р а й о н и Разом Сільського Міського

Д фО о д М ой ввS  Я В

Чорноморський . . . 65.701 1.988.995 1,749.174 239.821 12%
Стамбульський . . . 46.672 1.897.395 917.988 979.407 52»
Смірнський................ 96.087 2.365.472 1.707.811 657.661 28»
Аданський (Південно- 

Західній) ................ 80.944 1.152.096 848.234 303.862 26»
Анкарський (Центр. 

Анатолійський) . . 111.950 1.933.942 1.606.281 327.661 16»
Кенійський................ 95.626 1.307.158 1.050.106 257.052 19»
С ів а с ь к и й ............... 81.848 1.335.399 1.105.735 229.664 17»
Північно-Східній (Ер- 

зерумськип) . . 75.176 802.530 696.717 105.813 13»
Південно-Східній (Ді- 

ярбекірський) . . . 108.737 877.288 672.350 204.938 2і »

Разом по Туреч
чині . . . . . 762.741 13.660.275 10.354.384 3.305.879 24®/о

Відціля бачимо, що окремі райони виразно відрізняються рішуче 
у всіх графах таблиці. Особливий інтерес викликають дані про поділ 
людности поміж містом і селом. Питома вага міського населення ма§ 
велике значення для районів сільського господарства. Відсоток міського 
населення виявляв місткість місцевого ринку. Наявність достатнього 
попиту на сільськогосподарську продукцію в межах даного району 
слід враховувати, зрозуміло, як позитивну рису. Місткість міського 
ринку впливав на структуру самого сільського господарства, допома
гаючи йому в переході на інтенсивніше господарство (молочний на
прямок у скотарстві, ріст садівництва та інш.).

Як можна було передбачити, найбільший відсоток міського насе
лення ма§ район Стамбульський, бо в його складі § Стамбул. Наяв
ність в межах району великого міста немаловажна.

Треба зазначити, що міське населення Туреччини не все § мі
ським в європейському розумінні. Деяка частина міської людности 
працюй у сільському господарстві. Останнє, явище не було.взято на 
увагу при статистичних переписах, хоч при визначенні місткости 
міського ринку з цим треба рахуватись. Звичайно, що значний від
соток такої «міської» людности є, по провінціяльних містах. Отже, 
бачимо, що й в якісному відношенні Стамбульський міський ринок 
ма§ першенство. За Стамбульським районом ідуть Смірнський й 
Аданський, по яких кількість міських мешканців складам 28 % та 26%. 
Стамбульський район далеко їх випереджав (52%).

Несподівано за цими прибережними районами йде внутрішній
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південно-східній (Діярбекірський) район, з 24% міської людности. 
Треба зазначити, цю віддаленість від моря та неналагоджений транс- 
портовий звсязок р розвиненішими частинами країни підвищують 
значення міст цього району. Віддаленість та бездоріжжя ніби охоро
няв ремісників і купців цих міст від конкуренції турецької фабрики 
та великого торговельного капіталу інших районів. Можливо, що 
швидке покращання транспорту цього району зменшить ролю мі
ської людности, полегшуючи прилучення цього району до народньо- 
господарської системи Туреччини, як аґрарного додатку до міських 
центрів західньої та центральної Анатолії. Але, без сумніву, відсо
ток міської людности південно-східнього району перебільшений ту 
рецькою статистикою. Аналіза статистичних даних, що взяті за ос
нову при складанні вілай<~тних підсумків, показують нам, що до числа 
міської людности приписувалась часто людність великих, а інколи і 
невеликих сіл.

Наприклад, надзвичайно сумнівним $ місто Чітак (вілайєту Ван- 
ського) з 147 мешканцями або «місто» Чемданан (вілайєт Хокіярі) 
З 79 мешканцями. Треба зазначити, що на сході Туреччини багато 
малих селищ $ рештками великих міст та мають колишній міський 
характер. Причиною занепаду більшої частини цих міст g остання 
війна, а також різанина й виселення вірмен та греків. Навіть такий 
великий центр, як Трапезунд, замість 55.000 довоєнної людности (за 
даними «The Statesman^ Year Book», 1914) ма$ тепер лише 24.500, а 
людність міста Вана зменшилась з 30.000 довоєнної до 7.000. Останні 
райони, як і район узбережний (Чорноморський район), мають у складі 
міст зовсім невеликий відсоток свого населення.

Поруч із різною місткостю місцевих споживчих ринків, окремі 
райони різко відзначаються поміж себе, через ' те, що мають різну 
можливість виходу на позарайонні ринки. Географія головніших 
народногосподарських товарових артерій — залізниць свідчить про 
те, що райони з кволим розвитком міст, відзначаються найгіршими 
транспортними умовами. Внутрішні райони обслуговуються залізни
цею дуже мало. Якість та густота мережі ґрунтових і шосейних 
доріг незадовільна. Найзручніше розташовано залізниці в районі 
€мірнському та Стамбульському, а в останні часи і в Анкарському.

У той ясе час слід врахувати, що Смірнський та Стамбульський 
райони мають найбільший відсоток міської людности. Недостатність 
розвитку залізничого транспорту відчувають і інші прибережні райони, 
але менше від внутрішніх, через те, що можуть користуватися деше
вим морським транспортом.

Для характеристики сільськогосподарського району, надзвичайно 
важливим елементом § дані щодо щільности людности одного з 
важливіших (із приступних для нас в умовах турецької статистики) 
показників стану інтенсивности сільського господарства. На підставі 
даних, що наводились в попередній таблиці, дістаємо такі цифрові 
показники щільности людности в окремих сільськогосподарських 
района!.
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Таблиця 2

Р а й о н и
Щільність Щільність 
населення сільського 

(разом) населення

Чорноморський
Стамбульський
Смірнський
Аданський . . 
Лнкарський . 
Кенійський
Сіваський . .
Північно-Східній
Південно-Східній

ЗО 26
40.6 19,6
24 17
14 10
17 14
13.6 11
16 13
11 9
8 6

Пересічно по Туреччині 18 13,5

Насамперед можна зазначити, що щільність людности на всій те
риторії Туреччині не велика. Справді, середня цифра по Туреччині 
(18 на 1 кв. клм.) менша, наприклад, від відповідних даних по УСРР 
на 3і12 рази, Італії на 7 разів, навіть від Еспанії на 2 рази.

Далі ріжниця між окремими районами досить велика для країни 
таких розмірів, як Туреччина. Наприклад, щільность людности Стам
бульського району перевищуй заліодненість Південно-Східнього району 
більше на 5 «разів. Цікаву картину подаз графа щільности сільського 
населення. Найгустіше залюднений район Чорноморський. Залюдне- 
ність селянами цього району така велика, що, не зважаючи на кво
лий розвиток міст, він посідав друге місце за щільністю всі§ї люд
ности Туреччини. За ним ідуть прибережні райони—Стамбульський 
і Смірнський та внутрішні Центрально-Анатолійський і Сіваський. 
Конійський район залюднений менше двох останніх, хоча розташо
ваний ближче до економічного центру країни. Це наслідок впливу 
Соляної пустелі. Аданський район через те, що до нього входять 
гірські малозалюднені місцевості, іде після Конійського. Останніми 
районами за щільностю людности, як і слід було сподіватися, $ райони 
східні.

Звернемося до інших показників розвитку сільськогосподарських 
районів. Зокрема великий інтерес маз вивчення стану х л і б о р о б 
с ь к о г о  в и к о р и с т о в у в а н н я  п р и д а т н о ї  з е м л і .  На жаль, 
ми не можемо зробити цього з вичерпною повностю, бо в нашому 
розпорядженні з повні порайонові дані лише щодо засівів сільсько
господарських культур, а інших відомостей (про кількість доброї 
придатної землі, про землі, що оброблюються, але що не засіяні за
раз), що потрібні для засування цього, нема. Певну користь для за су 
вання можуть дати нам дані з видання Elliot Gr. Mears „Modern 
Turkey». ч

Подаючи ці відомості в наступній таблиці (табл. №  3, стор. 94), треба 
зауважити, що вони стосуються до вілайєтів у старих межах, що ширші
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за сучасні. Наприклад, за М. N. Bouiliet «Dictionnaire d‘Nistoire et de 
Geographic» (1893), Айдінський вілайєт мав понад 50.000 кв. клм. 
Сучасний розмір його 7.50Q кв. клм.

Таким чином, иерелічені вілайєти охоплюють більше половини 
сучасної турецької території та мають у свойому складі більшість 
сільськогосподарських районів. Треба зауважити, що в ((Modern 
Turkey» площі культурних земель дано в трохи зменшених розмірах, 
порівнюючи до сучасних. Нижченаведена таблиця виявляв питому 
вагу придатної та культурної площі (у гектарах) на території пере
лічених вілайєтів. В дужках беруться на увагу сільськогосподарські 
райони, що до складу їх  входять відповідні перелічені вілайєти.
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І Айдін (Смірнський) 600.626 864.374 41 10,53 25,70
о і Анкара (Анкарськии) 571.115 728.885 44 17,61 17,33
3 Трапезунд (Чорномор) 550.000 500.000 52 7,85 33,5 \
і 1 Адана (Аданськиіі) 567.780 1.375.090 25 11,69 47,07
5 Ерзерум (Півд. Схід.) 337.772 2.551.740 11 4,40 37,66
6 Харпут (Сиваським) . 182.274 1.614.26 і 10 4,82 47,53
7 Ван (Півд. Східн.) . . 74.269 2.078.731 3 1,55 45,13
S Діярбекір (Півд. Схід.) 38.179 3.610.92 і 1 0,82 77,97

Правильність основних співвідношень вищенаведеної таблиці ствер
джуються низкою сучасних даних. Так, наприклад, Бюлетень Смірн- 
ської Палати торгівлі та промисловости (№  3, 1928 р., стор. 55) 
повідомляв про розподіл звхмель у вілайєті Магніса таке:

2.170 тисяч денумів посідають ліси
6.545 » » »
3.580 » » »

410 » » - »
1.822 » » »
2.372 » » »

непридатні землі 
придатні, але невикористані землі 
виноградники та оливки 
засіви недеревних культур 
переложні землі.

іншими словами, придатна (але невикористана) земля складам близько 
1/Г) всієї території, себто трохи менше використаної (придатної) та 
у всякому разі майже вдвое перевищує засівну площу. Співвідно
шення засівної та переложної землі показує наявність двопільної
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сівозміни. При розгляді цих даних треба взяти на увагу, що Маг- 
ніса ц в межах одної із найрозвиненіших економічно частин кра
їни — Смірнському районі.

З усіх цих цифрових даних можна зробити три головні висновки. 
Поперше, вони стверджують, що Туреччина ма§ великі фонди сво- 
бідних придатних земель. На підставі даних, оголошених державною 
статистикою, довідуймося, що лише 31 % всі§ї території Туреччини 
g засвоєною рільництвом; у той же час луки та пасовиська і в знач
ній мірі придатна, але не використана, плбща посідав 36% всі§ї 
площі країни. Подруге, наведені цифри показують на те, що фонди 
свобідних земель § в багатьох частинах держави. Потретд, цифри 
вказують, що на Сході Туреччини § особливо велика частина при
датної землі не використаної для рільництва. Щодо цифрових спів
відношень придатної та культурної площі до всі§ї території (а та
кож одної до другої) в окремих районах, то бачимо, що вони також 
виявляються досить чітко.

Брак відомостей щодо хліборобського використання придатних зе
мель у межах сучасних сільськогосподарських районів, можуть по
части компенсувати порайонові дані щодо питомої ваги засівної 
площі до території районів. Таблицю, що подаймо нижче, складено 
за даними «Малого економічного атлясу Туреччини».

У засівну площу районів вміщено засіви хлібів, технічних рослин,, 
та городні культури. ,

Таблиця JS2 4

Р а й о н и
Вся засівна 

площа у %% 
і до території

1. Чорноморський . . . .

району

10,6
2. Стамбульський . . . . 6, 0
3. Смірнський .................. 9,7
4̂ Аданський . . . .  . . 10,6
5. Анкарський . . . . . 7, 5
6. Кенійський .................. 6,1
7. С ів а с ь к и й ....................... . 6,1
8. Північно-Східній . . . 2,2
9. Південно-Східній . . 2,3

Пересічно по Туреччині 6,7

Ця таблиця показуй на надзвичайно с л а б е  х л і б о р о б с ь к е  
о х о п л е н н я  т у р е ц ь к о ї  т е р и т о р і ї  в ц і л о м у .  Залічення .зе
млі, що занята садовиною, зрозуміло, збільшуй відсоток охоплених 
земель, але в цілому принципово не змінюй загальної картини.

Особлива мала частка землі, що ї ї  щорічно мобілізують хлібо
роби, у східніх районах. Протилеясне ірісце посідають райони при-
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бережні: Чорноморський, Аданський та Смірнський. Центральні ра
йони посідають середню місце. Отже, можна констатувати, що дані 
ціюї таблиці в основному не суперечать з попередніми.

Наведені дані дозволяють зробити висновок, що п и т о м а  в а г а  
о х о п л е н и х  х л і б о р о б с т в о м  з е м е л ь  з м е н ш у ю т ь с я  в м і р у  
в і д д а л е н н я  м і с ц е в о с т и  в і д  у з б е р е ж ж я  до  ц е н т р у  к р а 
ї н и  і з о к р е м а  в м і р у  в і д д а л е н н я  з з а х о д у  на  с х і д .

Порайонові ріжниці підсоння, ґрунтів та соціальних умов по
винні дуже відбитися на співвідношенні культур у рільництві різних 
частин країни. Неоднаковий, наприклад, рівень капіталістичного роз
витку районів відбиваються на співвідношенні поміж культурами 
переважно товаровими і культурами, що обслуговують потреби се
лянського господарства, відбиваються на ступеню спеціалізації сіль
ського господарства і т. д.

Такі стихійно створені порайонові взаюмини культур бережуть 
свою відносну сталість до певної одміни у чинниках, що обумовлю
ють ці взаюмини. Наприклад, таким чинником, що змінюю обставини 
для низки місцевостей Туреччини, ю в сучасний момент залізниці, 
які нещодавно збудовані та будуються зараз. Докладно ми зупини
мося на цьому питанні нижче. Зараз обмежимося виявленням п р о 
п о  р ц і ї  к у л ь т у р  з а  о к р е м и м и  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и 
ми р а й о н а м и .  На підставі офіційних даних маюмо можливість 
подати таку таблицю.

Таблиця ‘ .5
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Підсумки таблиці вказують на те, яку в е л и к у  п и т о м у  в а г у  
маю з е р н о в е  г о с п о д а р с т в о  в р і л ь н и ц т в і  Т у р е ч ч и н и .  
Треба зауважити, що взятий нами критерій — відсоток засівної 
площі — сприяв до певної міри переоцінці ролі зернового господарства 
в системі турецького хліборобства. Коли вирахувати працемісткість 
культур та й питому вагу окремих груп сільськогосподарських ро
слин у прибутку національного сільського господарства, то значення 
зернового господарства трохи зменшиться.

Однак, зернове господарство, без всякого сумніву, домінуй в хлі
боробстві країни. За даними, що даю нам таблиця, бачимо, що з на
б л и ж е н н я м  до б е р е г і в  п и т о м а  в а г а  з е р н о в о г о  с е к т о р а  
в з е м л е р о б с т в і  з м е н ш у ю т ь с я .  Оброблені землі Північно-Схід- 
иіх районів ю майже суцільні хлібні поля. Інтенсивні куль
тури змогли відвоювати там лише 1% площі. Трохи дальше посуну
лась інтенсифікація рільництва трьох останніх внутрішніх районів: 
Сіваського, Центрально-Анатолійського, Конійського.

Порушуючи звичайну послідовність розташування районів за оз
наками інтенсивности сільського господарства, південно-східній район 
даю вищий відсоток інтенсивних культур ніж райони центральні. 
Показник його інтенсивности в основному складаються відсотком 
площі, що зайнята виноградниками. Таким чином, район інтенсифі
куються, використовуючи деякі сприятливі для виноградництва при
родні умови: ширину (південну) та наявність великих долин, що ле
жать порівнюючи невисоко над рівнем моря та заслонені горами 
від холодних північних вітрів.

На північному узбережжі Анатолії, в Чорноморському районі, 
хлібні культури вдержали надзвичайне; велику частину площі. За від
сотком інтенсивних культур район уступаю Південно - Східньому на 
3% та середньо - турецькому показнику па 4%. Значно більше місце 
посіли інтенсивні культури в останніх прибережних районах — Стам
бульському, Аданському та Смірнському. Площа під зерновими ста
новить тут уже менше 80%, а в економіці хліборобства, зокрема у 
гуртовій та особливо у товаровій продукції* тих районів, роля хлі
бів дуже зменшилася.

У з е р н о в о м у  г о с п о д а р с т в і  Т у р е ч ч и н и  п е р е в а л е  н и 
ми к у л ь т у р а м и  ю п ш е н и ц я  та я ч м і н ь .  Пшениця посідаю 
майже половину площі, засіяної хлібами. Питома вага ячменю майже 
вдвою менша, а разом пшениця та ячмінь посідають 3/4 площі всього 
зернового сектора. Пшенично-ячмінну гегемонію бачимо у зерно
вому господарстві майже всіх районів. Але значення кожного з ін
ших хлібів в окремих районах далеко не однакове. Подаюмо таблицю, 
що даю уявлення про п р о п о р ц і ю  з е р н о в и х  к у л ь т у р  в о к
р е м и х  р а й о н а х  (див. табл. №  6 на стор. 98).

Як бачимо, до найпшеничніших районів Туреччини належать Кеній
ський, Південно-Східній, Аданський та Анкарський. Зупинимось за
раз лише на тих районах у зерновому господарстві, своюрідні риси 
яких значно відрізняють їх від пересічно турецьких пропорцій в
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Таблиця 6.
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Чорноморський . . . . 201,6 133,0 200,0 ї м V 39,0 8,2 33,0 6,2
Стамбульський . . . . 105,8 69,6 18,5 2,6 16,7 0,8 1,2 1,6
С мірнськиіі................... 261,4 240,9 43,2 103,1 39,5 43,1 — 4,7
Аданський 202,5 14,8 17,0 13,6 5,8 — 22,1
Анкарський................... 431,1 260,1 23,0 8,0 22,8 2,5 9,2 12,1
К еній ський................... 322,5 172,8 1,5 3,7 25,7 — — 1,7
Сіваськиіі....................... 252,7 '174,9 11,5 5,6 15,2 1,0 14,8 , 1,9
Північно-Східній . . . 69,6 63,5 1,8 — , 3’9 18,9 — 2,0
Південно-Східній . . . 141,9 72,5 — — * 4,3 13,9 — 3,0

По всій Туреччині . 265,9 1389,8 І 314,3
1

151,1 180,7 95,2 58,2 55,3

зерновому секторі. До цих районів у першу чергу можна залічити 
Північно-Східній та Чорноморський.

У ІІівнічно-Східньому районі співвідношення пшениці та ячменю 
дуже одрізняюгься від пересічно-турецького. Наприклад, площа яч
меню (40%) майже однаковісінька, як і площа пшениці (44%). Оп
річ цих культур, ю ще просо (12%), що посідав там третю місце.

Причини цих особливостей мають коріння в природних та соці
альних умовах району. Гірське положення району обумовлюю конги- 
нентальність та суворість його клімату, утворюючи таким чином 
перешкоди до культивування пшениці. Ячмінь, що стійкіший на за
сухи та холоди від пшениці, заступаю ї ї  в господарстві по високо- 
розміщених місцевостях. Надзвичайно низький технічний рівень 
сільського господарства сприяв розвитку там проса, бо за ним по
трібний дуже малий догляд. Через те просо, між іншими, було дуже 
поширене поміж кочовою людностю Евразії.

У Чорноморському районі пропорція культур виявляв найбільше 
сильне відхилення від пересічної турецької норми, що спостеріга
ються в зерновому секторі останніх районів, при тому в сторону, про
тилежну зерновому господарству Північно-Східнього району.

Тут безпосередньо за пшеницю йде не ячмінь, а кукурудза, що 
посідаю майже такий простір, як і пшениця. Ячмінь відсунений на 
третю місце. , #

Ці дані висвітлюють цілу низку матеріялів, що ми вище наво
дили. Згадуючи за взаюмини різних груп культур у хліборобстві 
Чорноморського узбережжя, ми зчісували, що за відсотком площі під
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інтенсивними культурами цей район посідав одне з останніх місць. 
Цей факт здасться дивним при зіставленні його з "показниками; 
щільности людности району, особливо щільности сільської людности. 
Ми бачили, що Чорноморське узбережжя маю найвищу щільність 
людности по Туреччині, що ніби свідчить про порівнюючи високий 
ступінь інтенсифікації сільського господарства району. Разом з цим 
незначна питома вага інтенсивних культур, здасться, спростовуй та
кий здогад. Тепер ясно, що недостатній розвиток інтенсивних куль
тур компенсуються там засівами кукурудзи, що ю одним із найпраце- 
місткіших зернохлібів.

П р о п о р ц і я  к у л ь т у р  Ч о р н о м о р с ь к о г о  р а й о н у  в к а 
зую н а  м о ж л и в і с т ь  і н т е н с и ф і к а ц і ї  с і л ь с ь к о г о  г о с п о 
д а р с т в а  Т у р е ч ч и н и  н е  т і л ь к и  ш л я х о м  з в у ж е н н я  з е р 
н о в о г о  с е к т о р а  та  п о ш и р е н н я  с е к т о р а  і н т е н с и в н и х  > 
к у л ь т у р ,  а л е  й ш л я х о м  п е р е г р у п о в а н н я  к у л ь т у р ,  ї х  
п и т о м о ї  в а г и  в з е р н о в о м у  г о с п о д а р с т в і ,  та  ін- 
т е н с и ф і к а ц і ї  з е р н о в о г о  г о с п о д а р с т в а  в ц і л о м у .  Ціл
ком зрозуміло, що один із шляхів інтенсифікації хліборобства не 
виключаю другого. В одному районі можуть одночасно та рівнобіжна 
проходити два процеси: процес звуження зернового сектора в хлібо
робстві на користь інтенсивних та процес інтенсифікації зернового 
сектора, зокрема шляхом зміни значення окремих культур в сере
дині його.

Щодо Чорноморського району, то в майбутньому можна чекати 
на абсолютне та відносне збільшення засівів незернових рослин. Та
кий великий розмір, що посіла культура кукурудзи у цьому районі, 
пояснюються, крім загальних для Туреччини! умов, ще своюрідними 
сприятливими для кукурудзи місцевими умовами; у тому числі можна 
Зазначити, наприклад: наявність великих мас переселенців черкеських 
і картавельських племен, у яких кукурудза здавен відограю велику 
ролю. Зовсім природно, що в інтенсифікації хліборобства різних 
районів Туреччини всі вищезазначені процеси будуть виявлятися.не 
в однаковій мірі.

У районах, де мсяке підсоння, де можна рентабельно культиву
вати інтенсивні субтропічні рослини (бавовна, фіґи, маслини, вино
град та інш.), слід чекати, що хліборобство інтенсифікуватиметься 
переважно через збільшення засівів цих культур. Звичайно, що це 
може бути тільки при сприятливій коньюнктурі світового ринку для 
відповідної продукції. У районах з суворішим підсонням інтенсифі
кація хліборобства ймовірна, але буде йти переважно у напрямку 
інтенсифікації зернового господарства. Дуже можливо, що в інтен
сифікації зернового господарства не малу ролю відограватиме куку
рудза. За останні роки участь ї ї  у гуртовому зборі зернових хлібів 
коливаються навколо Vio? а в засівах звичайно щё менша. Але, як 
ми вже бачили, значення кукурудзи за окремими районами різне.

Дуже цікаво відмітити один факт, а самё, що питома вага куку
рудзяних засівів у районах ніби координуються з щільностю їх  сіль
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ської людности. Зсясу§мо це декількома порівняннями. Найбільша 
щільність сільського населення Туреччини— у Чорноморському районі, 
де такой* максимальний відсоток кукурудзяних засівів у його площі 
хлібних засівів. На другому місці за щільностю сільського населення 
Ю Стамбульський район. У ньому відсоток кукурудзи менший від 
Чорноморського, але більший за інші райони. Смірнський район, 
що ю на третьому місці за щільностю сільської людности, займам 
теяг третю місце у низці порайонових показників кукурудзяних засівів. 
На четвертому місці ра обома цими показниками ю район Анкарськиіі, а 
на псятому, нарешті, Сиваський.Ми не вважаймо, що тут ю безпосередній 
причиновий звсязок. Ми умовились брати щільність сільської людно
сти лише, як показник натуральний та, зрозуміло, відносний, ступеня 
інтенсифікації сільського господарства. Але і з цього погляду коорди
нування, на яке ми звертаймо увагу, ю досить цікавим.

Треба зазначити, що поширення засіву кукурудзи може стимулюва
тись ще одним чинником: ростом капіталістичних відносин у Ту
реччині. Пригадаймо увагу В’. І. Леніна в його творі «Розвиток ка
піталізму в Росії» (розділ 4-ий) щодо засіву картоплі. Він пише: 
«У величенне посевов картофеля означает, с одной стороны, повыше
ние техники сельского хозяйства (введение в побев корнеплодов) и 
рост технической обработки сельско-хозяйственных продуктов (вино
курение, картофельно - паточное производство). С другой стороны, 
оно является, с точки зрения класса сельских предпринимателей, 
производством относительной іґрибавочной стоимости (удешевление 
содержания рабочей силы, ухудшение народного питания).

Чёрез те, що більшому розвитку засівів картоплі в Туреччині пере
шкоджав ціла низка обставин (у тому числі підсоння і ґрунти), а 
соціальні процеси, що діються там, подібні до тих, про які писав 
Ленін (розвиток капіталізму), можливо, що кукурудза буде відогравати 
цю ж ролю, що й картопля, про яку згадуй вищенаведена цитата- 
Опріч цього, можна додати, що в умовах інтенсифікації скотарства, 
що вже спостерігаються у цілій низці місцевостей Туреччини, куку
рудза знов таки буде мати певне значення. Зяраз ще важко вгадати, 
як міцно буде виявлятися вищенаведена тенденція у майбутньому 
часі та як глибоко зможе вкорінитися кукурудза в економіку окремих 
районів і всіюї Туреччини. Таблиця ч. 5 показала, яку частину засівної 
площі зуміли забрати інтенсивні культури по окремих районах.

Подивимося тепер на якісний бік цього явища та виявимо, за 
рахунок яких культур іде інтенсифікація рільництва в кожному з де
вяти районів Туреччини. У Стамбульському районі понад 1/2 площі 
під всіма інтенсивними зайнято сезамом; !/6 під виноградом, а решта 
розділяються поміж тютюном, канарійними семенами (Фракія), буря
ками, картоплею, рижом та іншими1).

г) Тут, як і в цифрах, що торкаються всіх інших районів, вказуймо на пи
тому вагу даної культури до площі всіх інтенсивних, включаючи теж і площі, 
одведені під виноград.
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Майже половину відповідної площі у Смірнському районі посідав 
виноград. Приблизно по Vs посідають там бавовна та тютюн та лише 
Vhj одведена сезаму. За цими йдуть риж, картопля, коноплі і т. і.

В Аданському районі головною культурою ю бавовна, яка посідав 
майже 3/і площі відповідної території. Далеко позаду бавовни ідуть 
виноград та сезам, що майже на половину поділили поміж себе більшу 
частину решти землі.

У Чорноморському районі біля 7/іо відповідної території посідав 
виноград. Потім іде тютюн, що посідав трохи менше Vio площі ін 
тенсивних. Якість тютюну, що виробляються там (Самсун, Бафра та 
ін.), дуже висока, та вартість його продукції у сільсько-господарській 
продукції району посідаю дуже значне'місце. Остання частина пло* 
щі засіяна рижом, картоплею, коноплями та ін.

У Кенійському районі переважаю виноград (т/5, площі). Остання 
площа зайнята головним чином маком (опійним). Рівномірніше по
ділено між окремими інтенсивними рослинами площу Анатолійського 
району. Але й тут головне місце посідаю виноград (Va площі), трохи 
менше території посідаю мак. Решту розподілено поміж тютюном 
«(! '7), картоплею й буряками.

У Сиваському районі виноград уступаю перше місце картоплі (* —
V l> площі), а сам стаю на друге (менше 1/4: площі); за ним іде опій- 
фгіій мак (біля Vіо пл.), бавовна, тютюн та ін. У Північно-Східньому 
районі на нікчемній площі, що одведена всім інтенсивним культурам, 
головним чином культивуються риж та виноград. Виробництво тих 
кз льтур розташовано у районі дуже нерівномірно.

Щодо інтенсивних культур Південно-Східнього району, то ми зга
дували про це раніш. Опріч винограду, деяке значення набуваю Гу
мовий адраганат. Останній зустрічаються взагалі переважно у Малій 
Азії та в країнах, що межують з нею (Персія, Крит).

Наша характеристика хліборобства окремих районів була б не
достатньою, коли б ми не висвітлили г е о г р а ф і ї  т у р ец ь к о ї  с а 
д о в и  ни.  Садовина посідаю велику частину придатних земель, та родя 
ї ї  продукції в економіці країни, зокрема в зовнішній торгівлі, 
також велика. При оцінці народньо-господарського значення садівни
цтва ціюї або іншої частини країни, треба брати на увагу не тільки 
його абсолютні розміри та ролю окремих культур, але й можливості 
виходу ї ї  продукції у другі райони й переважно на чужоземний 
ринок. Ці обставини для садівництва дуже важливі.

Експортовість району відбиваються не тільки на маштабі садів
ництва, але Й на якості. П ід  в п л и в о м  п о п и т у  с в і т о в о г о  
р и н к у  в д е я к и х  м і с ц е в о с т я х  Т у р е ч ч и н и  в ж е  д о с и т ь  
в и я в и л а с ь  т е н д е н ц і я  до  с п е ц і а л і з а ц і ї  у п р о д у к у 
в а н н і  с а д о в и н и ,  збут якої на чужоземних ринках найбільше 
забезпечений та рентабельний. Дальше цього, пристосування до по
питу світового ринку спеціалізую цілі райони у продукуванні окре
мих сортів тої або іншої культури. Досить буде, коли наведемо при
клад щодо розповсюджування винограду «Султанію» (безкостковий
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сорт). Цілком зрозуміло, що найбільше з'єднані з зовнішніми ринками 
приморські райони. Райони внутрішні велику частину свого збору 
садовини споживають у власних межах районів. Взагалі, з в і д д а л е н 
н я м  м і с ц е в о с т і !  в і д  м о р я  с а д і в н и ц т в о  п р и й м а в  н а т у 
р а л ь н і ш и й  х а р а к т е р  і товарові лишки, що зменшуються, спо
живаються переважно місцевим ринком. Поглянемо, як розділяються 
садовина за районами1). Із І.087.500 обчислених фіґових дерев гіонад 
10/t! їх  скупчено у Смірнському районі, а решта розділяються між 
районами — Стамбульським та Південно-Східнім.

„ Якщо полегшиться можливість експорту, останній район зможе 
значно поширити садівництво. Природні умови сприятливі щодо цього. 
Звертав на себе увагу деяка подібність натуральних умов Південного 
Сходу Туреччини згодним із найкращих садовиних районів у світі—  
Кабульським. Вони лежать майже на одній ширині та обидва мають 
захист* * від північних вітрів гірськими кряжами: Гіндукушем і Кав
казом. Невелику кількість фіґових садів, що розміщені в других 
місцевостях Туреччини, не взято на увагу.

Трохи інакше розміщені маслини. Більша частина ї х — 1.650.000 
із обчислених 4.937.600 штук, як рівно ж і фіґових дерев, роступ» у 
Смірнському районі. На другому місці-за кількостю є Південно-За
хідній район (229.000). Третє місце посідав Стамбульський район, 
що має тільки 54.000. В розміщенні мигдалів перевага Смірнського 
району над другими менша. Смірнський район має близько 40% всієї 
обчисленої кількості!, тобто приблизно щось із 434.000. Більше як 25 % 
скупчено на південному сході, а решта р о зд іл я ю т ь с я  поміж районами 
Кенійським, Стамбульським, Південно-Західнім та Сіваським. Цитрини 
ростуть переважно на південному узбережжі, де є захист кряжами 
Тавру від північних вітрів. Тут обчислюють близько 34.000 дерев.

Невелика кількість їх  є теж і в інших місцях. Наприклад, М. Врон- 
ченко, який подорожував у Малій Азії ще у першій половині XIX сто
ліття, зустрічав цитрини у внутрішніх частинах країни, але він шшіег 
що вони там ре визрівають2).

Помаранчі вкількости щось із 103.000 дерев скупчено переважно на 
південно-за хідньо му узбережжі. В протилежність цитринам, вони ро
стуть тея* і в Смірнському районі — близько 30.000 дерев.

Невелика кількість (понад 1.000 штук) ростуть у Чорноморському 
районі. Середземноморське узбережжя —  цитринова та помаранчова 
смуга, в той час як на Чорноморському — горіхова зона. Тут налі
чують понад півмільйона горіхових дерев. За даними «Ашшаіге Sta
tist ique» пересічно за чотпрьохліттл 1924 — 27 продукція горіхів в ра
йонах Орду, Трапезунду та Керасунду становила близько 30 млн. клг. 
Горіхова культура в Туреччині є ніби поміж садівництвом та лісовим 
господарством.

Переходячи до власне л і с о в о г о  г о с п о д а р с т в а ,  накреслимо
J) За даними «Малого Економічного Атласу Туреччини», видання економ, 

відділу полпредства СРСР в Туреччині.
* 2) М. Вронченко— «Обзор Малої Азії», вид. 1840, стор. 155 першого томл.
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насамперед чинники, що обумовлюють його географію. Грунтово- 
кліматичні умови Малої Азії в цілому не сприятливі для лісів. Цен
тральні частини Анатолії, як ми бачили, мають у значній частині 
степові та напівпустельні ґрунти, а в районі Туз-Гел має перевагу 
навіть пустеля. На схилах багатьох гір, що звернені до внутрішніх 
частин півострова, як рівно ж на низці внутрішніх узгір4їв, бракуй 
вологи. Кращі умови постачання вологою мають кряжі, що схилами 
звернені до моря. Ч е р е з  т е  л і с о в і  р а й о н и  Т у р е ч ч и н и  
тя г н у т ь с я  в з д о в ж  у з б е р е ж ж я  та  в к р и в а ю т ь  п е р е в а ж н о  
г і р с ь к і р а й о н и .

Лісове господарство в дореволюційній Туреччині велося хижацьки. 
Властивості енерґетичного балянсу Туреччини (порівнюючи мала 
роля інших джерел енерґії, як вугілля, білого вугілля, відсутність 
здобування власної нафти та торфу і т. ін.) тягли за собою нещадну 
вирубку лісів. Коли взяти дані про лісову площу Туреччини, наве
дені Міністерством хліборобства, копалень та лісів 1910 року, та 
внести відповідну поправку, через зміни кордонів держави, — мати
мемо цифру в 5 млн. гектарів лісу в Малій Азії. Взявши на увагу 
що під час війни лісову площу значно винищено, доведеться й цю 
цифру ще зменшити. Зокрема потерпіли райони, що були ареною 
військових сутичок (північний захід — захід).

За тим же джерелом, розподіл лісів між окремими вілайєтами 
(вілайєти за старим адміністративним поділом) був такий (у сотнях 
тисяч гектарів): Трапезунд — 5, Волу — 6, Костам}ні — 7, Бруса-—9, 
Ізмид — 3, Айдін — 9, Карассі — 5, Адана — 4, Анкара— 2 та Конія 
понад 4. При оцінці даних цифр, треба рзяти на увагу те, що у 
внутрішніх районах замість лісів часто бувають тільки кущі. Таким 
чином найбільше лісів є на Чорноморському узбережжі, в районах 
Чорноморському, Центрально-Анатолійському (Волу) та Стамбуль
ському. Потім ідуть райони: Західній, Південно - Західній та Кеній
ський. Склад лісів Туреччини різноманітний та змінюється в залеж
ності від височини місцевости над рівнем моря. Найбільш розпо
всюджені дерева — сосни, дуби, буки, смереки, граби та інші: у 
Сіваському районі можна зустріти також невеликі ясинові ліси. Ве
лике значення має валонійний дуб, що постачає цінний валонійний 
чинбарний матеріал. Більша частина валонійних дубів росте в лісах 
Західнього району. Цей район є головнішим постачальником вало- 
нійного чинбарного матеріалу не тільки для Туреччині, але й для 
світового ринку.

Для організації рентабельного лісового діла: в умовах гірської, 
слабо залюдненої країни потрібні великі капітали, а їх у Туреччині 
бракує-

Спираючись на вищенаведені дані географії рослинного сектора 
турецького сільського господарства, можна з(ясувати деякі особли
вості в порайоновому розподілі сільськогосподарських знарядь та 
машин, що виявляються таблицею №  7, що ми склали за матеріа
лами «Compte-Rendu du Recensement Agricole de 1927» (стор. 123— 4).
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Райони

Чорноморський
Стамбульський . .
Смірнський . . .
Аданський . . . .
Анкарський . . .
Кенійський . . .
Сиваський . . .
Північно-Східній .
Південно-Східній .

Р а з о м  по Ту
реччині . . 1.413.509 15.711 100% 100%

Біля одної псятої усіх сільськогосподарських знарядь та одної 
четвертої сільськогосподарських машин скупчено в Центрально- 
Анатолійському районі, при чому близько половини всіх машин ра
йону ю в Анкарському вілайєті.

Без сумніву, що причиною такого розподілу ю велика політична 
роля Анкари в новій Туреччині. Анкарський вілайєт постачаються 
сільськогосподарским реманентом у першу чергу. Із останніх вілай
єтів тільки один Конійський близько дорівнюються до Анкарського 
у забезпеченні сільськогосподарськими машинами. На врожайній 
частині Конійської площини легше та доцільніше вживати великі 
сільськогосподарські машини, ніж у цілій низці районів, що мають 
гірські рельєфи та віддаленіші від залізниць.

Питома вага районів у розподілі всіх сільськогосподарських зна
рядь та машин в основних рисах збігаються так з порядком їх  роз
ташування за іншими ознаками інтенсифікації сільського господар
ства, як рівно і з їх частками у засівній площі Туреччини. Але на 
підставі цієї таблиці не можна робити серйозних обґрунтованих ви
сновків щодо порайонової машинозабезпечености, через відсутність 
відомостей не тільки про співвідноношення окреівдх видів сільсько
господарських знарядь у сукупній їх масі, але й даних про вартість 
усіх цих знарядь.

Зазначимо, однак, що й в розміщенні власне сільськогосподар
ських машин по окремих районах ю досить важливі відхилення від 
звичайного порядку розташування районів, за ознаками інтенсифі
кації.

Наприклад, впадаю в очі порівнюючи мала питома вага Смірн-
Сюди входять: трактори, трієри, сінокосилки, борони, жниварки, снопов'я

залки, віялки, молотилки та сівалки.

Таблиця «Л- 7.

Всі с.-г. Власне 
знаряддя с-.г. ма- 

і машини шини 
в °/о% до JB %0/0 ДО 
підсумку підсумку

193.409 1.702 13,6 10,8
169.609 1.089 12,0 7,0
234.320 1.832 16,5 11,8
100.651 3.032 7,2 19,3
275.371 3.953 19,4 25,2
172.105 2.307 12,2 14,3
139.254 ч 298 9,9 1,9
69.183 954 4,9 6,1
59.607 544 4,3 3,6

Кількість Кіль- 
усіх с.-г. кість1) 

знарядь і с.-г. 
машин машин
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ського та Стамбульського районів. Правдоподібною причиною цього 
Ю наявність в їх  межах великої площі трудоінтенсивних культур, 
при обробці яких потрібна порівнюючи невелика кількість сільсько
господарських машин (із типів, що вживаються в Туреччині). Зви
чайно, що можливі теж суто-статистичні помилки у матеріалах, що 
наведені таблицею.

В протилежність Смірнському та Стамбульському, Аданський район 
( купчие у своїх межах досить багато сільськогосподарських машин. 
Мого частка в загальнотурецькому підсумку становить приблизно 
і /5, цебто більшу частку від Стамбульського та Смірнського районів 
разом взятих. Аданський район, як рівно ж і два останніх, володів 
значною площею інтенсивних культур, але їх  пропорція, самий 
склад цих культур, як ми бачили, відрізняються від пропорції культур 
районів Смірнського та Стамбульського. Очевидячки, це ю одним із 
факторів, що стимулюють машинізацію сільського господарства Адан- 
ського району. Але основним фактором, що дію в цьому напрямку, ю 
наявність у межах району чималої кількости великих господарств 
капіталістичного типу.

Даючи загальну оцінку т у р е ц ь к о ї  м а ш и н о з а б е з н е ч е- 
н о с т и, треба к о н с т а т у в а т и ,  що  о с т а н н я  н а д з в и ч а й н о  
н е д о с т а т н я  та  х а р а к т е р и з у й  с о б о ю  н и з ь к и й  т е х н і ч н о *  
е к о н о м і ч н и й  р і в е н ь  т у р е ц ь к о г о  с і л ь с ь к о г о  г о с п о 
д а р с т в а  в з а г а л і .

В зв‘язку з технічно-економічним рівнем турецького сільського 
господарства стоїть і врожайність. Вона теж невисока. В 1926 році, 
що визначався в цілому сприятливими метеорологічними показниками 
та добрим врожаюм, пересічний збір головніших хлібів у квінталях. 
З гектара виносив для пшениці — 7,6; ячменю — 10,2, жита — 8,4, 
кукурудзи — 12,0 та вівса — 5,0.

Характерною рисою турецького рільництва ю в е л и к а  а м п л і 
т у д а  к о л и в а н ь  в р о ж а й н о с т и  та в і д с і л я  й з б о р у .  Це 
явище, як відомо, характеризую екстенсивне сільське господарство 
взагалі, а не тільки турецьке. Причини коливань урожайности, зв(я- 
зок цього явища з екстенсивним укладом рільництва чудово висвіт
лені К. Марксом. Аналізуючи криву російських врожаїв, він писав, 
що в умовах системи рільництва, при якій ґрунт не одерясую достат
ньої кількости угноюння, «сприятливі кліматичні умови тільки про
кладають шлях голодному року, в наслідок швидкого споживання та 
виснаження мінеральних угноюнь, що криються в ґрунті, та навпаки 
голодний рік, а ще більше ціла низка неврожайних років дозволю^ — 
мінералам, що властиві даному ґрунтові, нагромадитись знову та 
виявити свою доброчинну присутність при новому поверненні сприят
ливих кліматичних умов.

Цей процес відбуваються звичайно, скрізь; в інших місцях він 
спиняються одмінним втручанням самого хлібороба, але він стаю 
однісіньким реґулюючим фактором всюди, де людина перестала бути 
доповнюючою силою, просто за недостатностю засобів».



Нарис з економічної географи Туреччини 105

Це становище, звичайно, можна цілком пристосувати до турець
кого хліборобства. Як відомо, г о л о в н і ш и м  у г н о є н н я м  т у 
р е ц ь к и х  з е м е л ь  ю гн ій; о с т а н н і  у г н о є н н я  в и к о р и с т о 
в у ю т ь с я  в н і к ч е м н і й  к і л ь к о с т і .  Треба зазначити, що в без
лісних частинах країни Туреччини і з  г н о ю  в и р о б л я ю т ь  п а л и в о  
(кизяк). Опріч цього, е к с т е н с и в н и й  х а р а к т е р  т у р е ц ь к о г о  
с к о т а р с т в а  (довге перебування скотини на вільних пасовиськах 
та інше, про що будемо ще говорити дальше) доводить до того, що 
значна частина гною не використовуються для хліборобства. Всі 
наведені факти сприяють тому, що а м п л і т у д а  к о л и в а н ь  в р о 
ж а ї в  у в н у т р і ш н і х  ч а с т и н а х  к р а ї н и  п о в и н н а  б у т и  
б і л ь ш а  в і д  п р и м о р с ь к и х  ч а с т и н .

Скотарство належить до одної з важніших галузей народнього 
господарства Туреччини. У цілій низці місцевостей воно ще до цьо-і 
го часу ю домінуючою галуззю сільського господарства. Хліборобство 
по таких місцях ю підлеглим та пристосовуються до потреб скотарства.

Неоднаковий рівень економічного розвитку окремих частин кра
їни та різноманітність природних умов Малої Азії обумовлюють існу
вання різних форм скотарства. В місцевостях, де господарство ліпше 
розвинуте, скотарство ю тільки частково «пашенним» і базуються, до 
певної міри, на виробництві кормових культур. Поруч із тим, в біль
шій частині Туреччини скотарство існую, як окрема екстенсивна фор
ма господарського засвоюйня території. Нарешті, в районах, що при 
сучасному рівні сільськогосподарської техніки зовсім не придатні 
для хліборобства, скотарство часто ю єдиним можливим засобом ви
користати виробничі можливості землі.

- На підставі статистичних даних спробуюмо конкретизувати ці за
уваження. Таблиця №  8, що охоплюю головніші види худоби, зма
льовую в основних рисах турецьке скотарство (в тисячах голів).

Таблиця. S.
С к о т а р с т в о  Т у р е ч ч и н и

Р а й о н и : Воли Буй
воли

Вівці Кози
звичайні j

Коро
ви

Коні Кози ан 
карські

Вер
блюди

1. Стамбуль
ський . . 204193 74826 1035241 536737 193861 41332 3930 960

2. Смірнський 433236 40720 1726124 1734116 380533 J 19013 21880 2*390
3. Аданський . 1 v,6763 8795 4064491 1195383 J84026 57435 3270 25578
4. Кенійський 313688 31932 2105862 586947 212830 65300 629725 11650
0. Центральн.- 

Анатол. . 493952 64767 1865198 668352 360582 71962 Г. 75214 2060
6. Сіваський 27'773 31021 888761 772729 202147 35778 36168 1226
f-fі . Чорномор

ський . . . 374064 69009 754244 359174 449977 54495 34ft 92 737
К. Північно- 

Східній . . 224191 14012 874470 321325 250796 24163 Ї2Н1 895
9. Нівдено- 

Східній . . 138229 7456 830639 688093І 104193 245ЯЗ 57524 6542

Разом . . . 2651089 342538 9986988 6822086j23387451494011 2572484 71638
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Між окремими районами худоба розподіляються нерівномірно, що 
спричиняються не тільки ріжницею господарського розвитку та не
однаковою питомою вагою скотарства, але й ріжницею розміру тери
торії районів. Опріч цього, на прикладі розподілу анкарських кіз 
бачимо вплйв природних умов на розміщення скотарства.

Під впливом останнього фактора анкарські кози ю породою ху
доби, що найбільш нерівномірно розміщена у різних частинах кра
їни. Між групами приморських та внутрішніх районів кількість ту
рецької худоби розподілено досить рівномірно. Велика питома вага 
скотарства в господарстві внутрішніх районів ніби компенсуються 
значним абсолютним економічним^ розвитком узбережжя. Не зважа
ючи на менше значення скотарства в економіці останнього, абсо
лютні розміри його великі.*

Яскраво визначуються особливості турецького скотарства та його 
географічної диференціяції даними щодо структури стада. Коли 
згрупуюмо цифри попередньої таблиці та вирахуюмо питому вагу 
окремих груп в кожному районі, дістанемо таке1):

Таблиця 9

С к о т а р с т в о Т у р е ч ч н н н  по  р а п о я а х  у в і д н о с н и х ч и с л а х .

' ' Коні,
Р а й о н и Воли S 

буйволи
Вівці іі кози 

звичайні
Кози

анкарські
Корови осли й 

верблюди

Стамбульський 13 73,2 0,15 9 4,65
Смірнський . . 10 72,5 0,5 8 9
Аданський . . 10 72,2 0,15 - 8,65 9
Кенійський . . 8,3 65 15,1 5 6,6
Центрально-

Анатолійський 10 50,5 28 6,5 5
Сіваський . . . 13 70,5 1,5 8,6 6,4
Чорноморський 17,3 46 14 18 4,7
Північно-Східній 19,2 56,2 0,35 20 _ 4,25
Південно-СхіДній 7,5 78,6 3 5,5 5,4
Пересічно по 

Туреччині . . 11,3 63,6 9,6 8,1 6,4

Проаналізуймо насамперед будову турецького скотарства в цілому. 
Пануючою групою щодо кількости голів ю вівці та кози. Велика рогата 
худоба стоїть на другому місці. Ця основна риса ю показником екс

1) Виділивши в першу групу биків та буйволів, ми мали на увазі дістати 
відносно чисту групу робочого скота.

Вмістити сюди інші породи, наприклад, коней, було б не доцільно, бо в ту
рецьких умовах кінь використовуються переважно для транспорту. Через те 
коней разом із віслюками та верблюдами виділено в окрему транспортну 
групу.
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тенсивного характеру турецького господарства. Слабий абсолютний 
розвиток товарових звсязків, в умовах рідкої залізничої мережі, маю 
свій відбиток на невеликій питомій вазі гранспортової групи. Останню 
засовуються також тим, що робоча худоба використовуються для 
транспортування.

Питома вага окремих одмін тварин — биків, овець, коней та ін. у 
всьому стаді тісно з'єднана ще й з фізико-географічними умовами, 
з  ботанічним характером пасовиська, постачанням води, рельюфом, 
як рівно ж біологічними особливостями різних одмін тварин; з їх  
властивостю робити великі переходи, використовувати гірські пасо
виська, сухі кущі; недостачею доброї води та інш. Вплив природних 
умов у витворенні співвідношень між одмінами тварин, що складаю 
певне стадо, зрозуміло, не ю безпосередним. В інших соціяльно-еконо- 
мічних умовах не було б тих наслідків, що спостерігаюмо в Туреччині, 
в ї ї  сучасних економічних умовах.

Велика питома вага вівчарства звязана з загальною відсталостю 
турецького народнього господарства. Вівчарство йде рівнобіжно із 
значним ще натуральним характером господарства та недостачею 
робочої сили. Продукція вівчарства взагалі транспортабельна через те, 
що овець можна траспортувати гоном. Незалежно від цього явища, 
вовна ю особливою транспортабельною технічно й економічно.

Селянському господарству вівця даю декілька важливих продуктів: 
вовну, м‘ясо, сало (зокрема курдючне) та молоко, що маю велике зна
чення для споживання. Нарешті, як відомо, стадний інстинкт, що різко 
виявляються у вівець, полегшую догляд за ними, зменшуючи при цьому 
потрібну робочу силу. Зокрема відмітимо ще, що сухе підсоння вну
трішніх частин півострова сприяло великому розвитку вівчарства, 
бо вівця задовольняються сухими пасовиськами, їсть рослини солон
чакових ґрунтів, здібна до далеких переходів (від пасовиська до па
совиська), мало вимагаю води та нарешті вівці використовують 
гірські пасовиська Малої Азії (навіть по крутих схилах). Усі ці 
характерні моменіи вівчарства в основному можна прикласти й до 
пояснення ролі кіз у турецьких умовах.

В розподілі великої рогатої худоби відмітимо два моменти. Пер
ш ий— найбільшими стадами великої рогатої худоби, як і слід було 
передбачати, володіють економічно розвинені прибережні райони — 
Анатолійський та Кенійський. Винятком з прибережних районів ю 
Аданський, що в значній мірі пояснюються недостатностю відповід
ного корму.

Другий момент: порівнюючи велика питома вага ціюї одміни ху
доби в стадах чорноморського та північно-східніх районів. Базою 
великого рогатого скотарства названих районів ю прегарні вогкі луки 
в узбережній смузі Чорного моря і почасти кукурудзяний клин цього 
району та добрі луки в долинах Ерзерумського та Карського вілайютів 
північно-східнього району. Молочарський напрям у великому рога
тому скотарстві Туреччини відбито слабо. На півночі та північному 
сході країни та біля великих міст він виявляються сильніше. Треба
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відмітити, що в неприміських районах дійність турецьких корів 
особливо низька. На Середземноморському та Егейському узбережжі 
молочарський напрям (виробництво масла) зустрічаються з конкурен
цією олії оливкової, сезамової (кунжутної) та бавовняної. Опріч 
цього, на перешкоді поширенню великої худоби для молочарського 
скотарства стоїть молочарське використовування дрібної худоби кіз 
та овець (молоко, сир, бринза, кочковал).

Якість усіх видів худоби Туреччини мало задовільна (виняток 
анкарські кози).

У зв(язку зі слабою товаровостю турецького скотарства, забезпе
ченість людности головнішими видами худоби по окремих районах 
коливаються, порівнюючи у вузьких межах.

В наслідок слабого розвитку торгового скотарства, товарова про
дукція турецького скотарства, через погані умови транспорту, спожи
ваються переважно не далеко від місць виробництва. Відціля збіль
шення місцевого попиту, ріст місцевої людности «компенсуЮТЬСЯ))Г 
головним чином, за рахунок росту місцевого скотарства, що й при
зводить до вирівнювання порайонового забезпечення худобою. Тут 
можна зазначити, що а б с о л ю т н и й  р і в е н ь  х у д о б о з а б е з п е -  
ч е н н о с т и  н а с е л е н н я  в Т у р е ч ч и н і  д о с и т ь  н и з ь к и й .  
Значніші порайонні ріжниці в худобонасичености території.

У таблиці Дг« 10 виявлена худобонасиченність Туреччини в по
рівнянні з іншими державами та районами.

Таблиця JS'* Ш

Х у д о б о н а с и ч е н і с т ь т е р и Т 0 р і ї Т у р е ч ч и Н II

Велика рогата 
хулоба на 1 кв.

1
Вівці (а по Туреч
чині п кози1) зви

К.ПІ. чайні н анкарські) 
на 1 кв. клм.

А н гл ія .................................... . 38 88
Німеччина ........................... 37 10
А р ґ е н т ін а ........................... 11 32
Туреччина ........................... 7 22

Р а й о н и  Т у р е ч ч и н и
Стамбульський.................. 10 33
Смірнський........................... 9 36
Південно-Західний . . . . 5 20
Кенійський.................. 6 28
Центр.-Анатолійський : . 8 23
С иваський............................ 6 20
Чорноморський . . . . 14 17
Північно-Східній . . . . 7 ' 9
Південно-Східній . . . . 2 13

J) Роля кіз в інших країнах незначна.
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Відціля бачимо, що за станом насичення худобою Туреччина більш 
.наближаються до світового району екстенсивного скотарства Арґен- 
тінц. Тут ще треба зауважити, що відсоток земель, придатних для 
скотарства, в Туреччині менший від Арґентіни. Подібним, крім струк
тури насичення скотом в Аргентині та Туреччині, ю співвідношення 
великої рогатої худоби та овець: вони дорівнюються в обох країнах 
приблизно 1:3.

Ми вя;е зазначали, що величезний вплив природних умов у ви
значенні географічних особливостей турецького скотарства ю ніби 
зворотною стороною його слабої товаровости. Турецький сільсько
господарський ринок відзначуються не тільки невисокою інтенсивністю 
попиту в цілому, але й надзвичайно великими районовими ріжницями 
щодо напруження попиту та умов ціновитворення.

Гірський характер рельюфу країни позбавляю ї ї  географічної 
юдности, поруч із тим мізерний стан транспорту роздріблюю ї ї  на 
окремі сільськогосподарські ринки.

Через те, що загальнонаціональний ринок зараз тільки утво
рюються, до останнього часу для сільського господарства мали го
ловне значення місцеві ринки. Співвідношення місцевого районового 
попиту та пропозиції, місцеві умови ціновитворення передумовлю- 
вали рентабельність тої або іншоїї галузі сільського господарства і, 
значить, той або інший напрям сільськогосподарського виробництва. 
Переважний вплив місцевих ринків, нерозвинутість одного загального 
національного ринку та відірваність багатьох районів від ринку сві
тового відбивались, в першу чергу, на географії цін.

Дані с. - г. перепису 1927 року «Compte-Rendu du Recensement 
Agricole» (стор. 125 — 131) виявляють, наприклад, що одна й та ж 
мірка пшениці коштувала в Урфі 5 піястрів, в Анкарі — 12, у Си- 
попі— 16, а в Малатії— 18 піястрів.

Ячмінь— "коштував у Карсі 2,60 піястрів, у Артвині та Ерзін- 
джані— 7 піястрів, в Ерзерумі — 4, а у Сірті — 12 піястрів. Цікаво 
відмітити, що Каре, Артвін, Ерзінджан та Ерзерум містяться в межах 
одного Північно-Східнього району. Таким чином, на порівнюючи не
великій території рівень цін головніших хлібів коливався у 200 — 
300%, а на території всію’ї Туреччипи максимальна ціна більша за 
мінімальну в 5 разів. Ріжниця районових цін худоби не така велика, 
як у хліборобстві, через те, що транспортабельність тварини краща. 
У більшій частині тварина «сама себе» транспортую на ринок 
(гоном).

Наступна таблиця (див. crop. I l l ) ,  що складена за даними «Ли
пши ге Statistique», виявляю географію цін на худобу.

У графу нижчих цін вміщено ціни на худобу.в найбільш «деше
вих» вілайєтах, у графі вищих — ціни вілайютів з максимальною роз
цінкою; середні ціни складені на підставі обліку цін по всіх вілайютах, 
що входять у склад даного району. Таким чином, таблиця даю уяву 
не тільки про поміжрайонові, але й внутрірайонові ріжниці в цінах.
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Таблиця I t

Ц і н и  на  х у д о б у  в п і я с т р а х  з а  г о л о в у

Р а й о н и
В о л и В і в ц і К о н і

Нижчі Середні Вшіц Нижчі Середні Вищі Нижчі Середні Вищі

Стамбульський . 9200 10205 11500 1040 1125 1306 7600 9623 11400
Смірнський . . . 3250 6541 8562 850 1123 1320 8000 10193 12666
Аданський . . . 4933 5559 6300 700 947 1500 6000 11022 14814
Конійський . . . 5150 6032 7750 700 810 893 8250 10205 12750
Центр .-А натолій-

СЬКІНІ . . . . 4000 6054 8750 700 948 1162 7500 10312 12000
Сіваський . . 2425 4804 8500 537 757 983 8666 13250 17000
Чорноморський . 4300 5436 9500 800 912 1050 8333 11178 20000
Північ.-Східній . 2500 3692 4410 300 774 1233 8000 9833 11000
Півден.-Східній . 3333 4072 4900 625 882 1100 8000 11000 17000

Географія цін на сільськогосподарську продукцію, що зафіксо
вана сільськогосподарським переписом, зрозуміло, відбивав властиво- 
сті географії родючости (врожайности) та коньюнктурних чинників, 
що витворюють ціни, характерних лише для моменту перепису. Але, 
відбиваючи також відхилення від пересічних порайонових співвідно
шень цін, вона все ж дад основні риси їх  розміщення на території. 
Звертав на себе увагу низький рівень цін внутрішніх, а зокрема 
східніх частин країни.

Без змін ринкових умов (не кажучи вясе про інші аґрарні про
блеми Туреччини), без підвищення місткости ринку та кращої його 
організації значний розвиток сільського господарства на великій 
частині території Туреччини не можливий. Проблема ринку належить 
до одної з головніших народньогосподарських проблем молодої капі
талістичної Туреччини. Без наявности місткого ринку сільське го
сподарство внутрішніх частин залишиться ще довгі роки в своїх ста
рих, ще в значній мірі передкапіталістичних формах, з передкапіта- 
лістичною технікою та низькою продуктивности) праці.

У розвитку внутрішнього ринку країни зацікавлена не лише сіль
ськогосподарська буржуазія, але ^ буржуазія промислова. Для про
мислового капіталу, що постійно росте, сучасні розміри внутрішнього- 
попиту, переважно селянського, стають чимраз тіснішими.

Позитивні зміни ринкових умов для кожного району можуть піти 
двома шляхами: через збільшення місткости внутрішнього ринку та 
через поліпшення можливостей виходу на ринок позарайоновий. Щодо»
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місткості! внутрішнього ринку, то ми вже висвітлювали стан у попе
редньому викладі, коли аналізували людність районів.

Можливості порайонового безпосереднього споживчого попиту 
(при даному рівні розвитку виробничих сил та в умовах існуючих 
виробничих взаємин) визначаються переважно кількостю сільської 
людности та в основних рисах наведеним порайоновим розподілом 
ціюї людности.

Тепер висвітлимо коротко р о з м і р и  та  г е о г р а ф  і ю в и р о б 
н и ч о г о  п о п и т у  на  п р о д у к ц і ю  с і л ь с ь к о г о  г о с п о д а р 
с т в а ,  г е о г р а ф і ю  п р о м и с л о в о с т и ,  щ о  о б р о б л я ю  с і л ь 
с ь к о г о с п о д а р с ь к у  п р о д у к ц і ю  Т у р е ч ч и н и 1). Ця промис
ловість складаються з кустарних та напівкустарних підприюмств.. 
Великих виробничих одиниць мало. Технічний рівень промисловосте 
в зв(язку з тим невисокий. Продукція досить НИЗЬКОЇ якости (так, 
напр., оливкова олія кепсько винищуються та швидко гіркне), що 
перешкоджую збуту ї ї  на чужі ринки, звужуючи при цьому можли
вості дальшого розвитку сільського господарства та промисловс*сти.

Коли взяти всю турецьку промисловість, що працюю на сільсько
господарській сировині (28,439 підприюмств)* 2), тр побачимо, що вона 
надзвичайно велика. У ній скупчено близько 44% всію’ї кількости під
приюмств Туреччини, 43 % (110.480 чоловіка) всіх робітників, 45 — 46% 
(1.279 підприюмств) всіх підприюмств, що мають мотори; нарешті, си
ровина, що нею споживаються, складаю понад 66% цінности сировини, 
що ї ї  споживаю вся турецька промисловість.

Через те, що нас, головне, цікавить потреба промисловости у 
сировині, схарактеризуюмо цей бік справи докладніше.

Вартість внутрішньої та ввезеної сировини, що спожила промис
ловість у 1927 році, та вартість продукції, що вироблено промисло- 
востю, рівнялася (у тисячах паперових лір).

Таблиця JW 12

Внутрішня Чужоземна Разом сиро- Доодукнія 
сировина сировина вини F у ~

І. Вся пром. Туреччини 203.300
II. Пром. по обробці про

дукції с. г....................  145.042
III. Відсоток 2-ої до 1-ої 71,4%

29.365 232.665 432.741

8.68о 153.727 281.605
29,5% 66,2% 65,1%

З цього бачимо, що абсолютні розміри сировинного попиту ту
рецької промисловости, що переробляю сільськогосподарську сиро
вину, не дуже великі. Головніші галузі цію’ї  промисловости ю* мли
нарство з борошняними виробами, обробка та сушіння плодів (ово

г) За промисловим иереписом, що був у грудні місяці 1927 р., та матеріа
лами, що їх було вміщено в торговельному бюлетені торгпредства СРСР в Ту
реччині.

2) В дужках абсолютні кількісні показники промисловости, що працюю на 
сільськогосподарській сировині.
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чів), олійниці (на рослинній сировині),* шкіряна, тютюнова і т. ін. 
Більший інтерес являє собою розташування промисловосте, що об
роблює сільськогосподарську продукцію, по окремих районах.

Таблиця Ж  13

Р я п о н п Кількість %% ДО під КІЛЬКІСТЬ̂  о/о% до під
підприємств сумку занятих осіб сумку

Смірнський . . . . 7.428 26,1 38.635 35,0
Стамбульський . 5.494 19,3 25.275 22,9
А данський.................. 2.857 10,1 12.200 11,1
Чорноморський . . . 2.860 10,1 9.880 9,0
Центр.-Анатолійський 3.385 11,9 7.554 6,9
Конійський . . . . 2.571 9,і  , 6.046 5,4
Сіваський .............. 1.850 6,5 4.773 4,3
Південно-Східній . . 1.313 4,6 4.248 3,8
Північно-Східній . . 68J 2,3 1.809 . 1, 6

28.439 100 110.420 100

Цифри яскраво накреслюють н е р і в н о м і р н і с т ь  у розподілі 
цієї галузі на території держави. Виявляються вражаюча промислова 
бідність 3-х ((найконтинентальніших» районів— Сіваського, Південно- 
Східяього та Північно-Східнього. Слід врахувати, що вихід на чужі 
ринки для продуктів сільського господарства цих районів особливо 
важкий. Стан приморських районів— Смірнського, Стамбульського та 
Аданського — кращий. Розміри окремих підприємств та загальна 
кількість їх  тут значно більша. Останню яскраво виявляються з порів
няння даних 2-ої та 4-ої графи. Але й в цих районах не все гаразд.

Чимала частина підприємств цих районів є по містах. Взагалі 
вплив міст та приміських місцевостей на скупчення промисловосги 
в них дуже відбиваються на розташуванні всієї промисловосте, що 
перероблюю сільськогосподарську сировину, при чому найбільші під
приємства, до того ж сучасної структури, особливо сильно притягу
ються до міст. Досить буде, коли вкажемо, ЩО ІЗ  всіх підприємств з 
кількосте) вище 11 зайнятих осіб, число яких у всій Туреччині в 
1927 році становило 834 одиниці з ' 35.000 робітників, на долю 
Стамбулу, Смірни, Бруси та Магніси припадало 347 підприємств та 
22.500 робітників.

Властивості розміщення цієї галузі турецької промисловості! мають 
ті наслідки, що одна з головніших народногосподарських функцій 
промисловосте, що працює на сільськогосподарській сировині, „ а 
саме — п е р е р о б к а  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к ц і ї  
на  м і с ц і  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  в и р о б н и ц т в а  ( а б о  
н е д а л е к о  в і д  н ь о г о ) ,  н а с л і д к о м  ч о г о  є п і д в и щ е н н я  
т р а н с п о р т а б е л ь н о с т и  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к 
ц і ї —т у т  н е д о с т а т н ь о  з д і й с н ю є т ь с я .  Правда, концентрація 
ціїх галузей промисловосте в районах Смірни, Стамбулу та інших
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міст пояснюються частково тим, що там знаходиться велика сиро
винна база технічних та інших культур. Тоді виникаю питання, чому 
так мало розвинена промисловість, що перероблюю місцеву сільсько
господарську сировину внутрішніх та, особливо, східніх районів; де, 
наприклад, галузі, що базуються на скотарстві? У різницях та під- 
приюмствах по обробці м’яснйх продуктів працюю всього 636 чоло
віка, у підприюмствах по обробці шкіри працюю більше (5.196 чоло
віка), але все ж таки мало.

Причин, що пояснюють це явище, багато: тут спричинилася й 
історія (політична й економічна) Туреччини, розподіл капіталів та ін. 
Але, можливо, головнішою причиною цього ю специфічні умови 
транспорту (яка рівно ж одна з важніших причин, що пояснюю .еко
номічну відсталість внутрішніх частин країни).

Ш о с е й н о - ґ р у н т о в а  м е р е ж а  р о з в и н у т а  в Т у р е ч ч и н і  
н а д т о  с л а б о .  Дуже часто ґрунтова дорога — це важка для пере
ходу гірська тропа, зовсім непридатна для перевезення так званих 
масових вантажів (хліб та інш). Гірські ріки Туреччини не відограють 
серйозної транспортової ролі. Залізнича мережа недостатня (0,6 клм. на 
100 кв. клм. території та близько 3і /2 клм. на 10.000 людности). Крім 
цього, залізниці розміщено нерівномірно. Вони обслуговують, голов
ним чином, західню частину Малої Азії та Фракію. Побудована чу
жоземними капіталами (Франція вклала до війни в залізниці Туреч
чини 550 млн. франків, Німеччина — 466 млн. франків та Англія — 
115 млн. франків), залізнича мережа була пристосована до обслуго
вування їхніх інтересів, а не інтересів розвитку народнього госпо
дарства країни. Залізниче будівництво, що намітилось та проводиться 
анкарським урядом, ґрунтовно змінить розміри та географію заліз- 
ничої мережі. Через те, що будівництво матиме величезне значення 
для економічного районування Туреччини, зупинимося на цьому до
кладніше.

Нове будівництво розпочато в дуже великому маштабі для Туреч
чини. У найближчі два десятиріччя припускаються вкласти в залізницю 
щось із 250 млн. паперових лір та побудувати близько 2і /2 тисяч кі
лометрів дороги (зараз Ю тільки близько 4.700 клм.). Центральним вузлом 
нової мережі буде Анкара, що, звичайно, маю першорядне політичне 
та економічне значення.

Залізничні лінії, що розходяться від Анкари радіюсом (у тому 
числі й побудована до революції лінія Анкара—Ескі-Шейр), скеровані 
до морів (Мерсіна через Кайсарію—Улукішлу, Самсун через Кайсарію— 
Ереглі-Зонгулдак) та на Схід, полегшать вихід продукції внутрішніх 
частин країни до узбережжя, себто на ринок.

Важко цілковито перелічити ті зворушення, що зчиняться у сіль
ському господарстві з здійсненням пляну залізничого будівництва, 
але тенденції цих зворушень намічаються яскраво. Напевно н о в і  
л і н і ї  н а д з в и ч а й н о  п р и с к о р я т ь  п р о н и к н е н н я  к а п і т а 
л і с т и ч н и х  в і д н о с и н  у с і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о .  Підне
сення значення грошового обігу визначиться і в різкому підйомі то-
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варовости. В и р о с т е  г е о г р а ф і ч н и й  р о з п о д і л  п р а ц і  у н а р о д -  
н ь о м у  г о с п о д а р с т в і  і, з н а ч и т ь ,  ч і т к і ш е  н а к р е с л я т ь с я  
е к о н о м і ч н і  о б л и ч ч я  о к р е м и х  р а й о н і в .  Якраз ці райони,, 
що вихід їх  на ринки других районів був особливо важким, макси
мально відчують революціонізуючий вплив залізниць. Чим далі в гли
бину країни пройдуть нові залізниці, тим сильніший буде їх  вплив 
на економіку окремих районів та всі^ї держави.

Господарства місцевостей, охоплених залізницею, будуть напевно 
неоднаково реаґувати на економічний вплив останньої. Відкриття 
ринків для внутрішніх, особливо східніх, частин Туреччини викличе 
там підвищення цін на сільськогосподарську продукцію. Це підви
щення цін на окремі товари буде відповідати ринковому попиту на 
кожний товар і, таким чином, буде неоднаковим. Відсіля з неминучо- 
стю випливав, що треба чекати серйозних змін у структурі господар
ства. Використовуючи величезні території незайнятих придатних 
земель, пошириться хліборобство, переважно зернове господарство 
(пшениця), на південному сході. Землеробське охоплення південного 
сходу буде гальмуватися браком людности. Отже, інтенсивність цього 
процесу, порівнюючи, наприклад, з інтенсивностю сільськогосподар
ського охоплення південного сходу кол. Росії (зокрема Південного 
Кавказу), буде невисока. Рівнобіжно процесу хліборобського засвоєння 
території східні райони будуть мати можливість розвинути скотар
ство. Змінюючи умови збуту, залізниці змінять загальний устрій мі
сцевого селянського господарства (хліборобського та скотарського). 
ІЗ замкненого та самозадовольняючого воно обернеться в ринкове 
господарство. Зміниться також технічний рівень цього господарства* 
Залізниці полегшать йому машинізацію та підвищення культурно-тех
нічного рівня.

Зміни пропорції хліборобських культур та структури стад йтиме 
напевно в бік розвинення найринковіших галузей, при чому на півден
ному сході можливі значні збільшення інтенсивного клину та неми
нуче збільшення засівів пшениці. Треба зауважити, що зріст маси 
товарового хліба буде йти не тільки за рахунок збільшення пшенич
ного клину, але й за рахунок підвищення врожайности, зменшення 
засмічености (зокрема суржики), збільшення стандартности пшениці 
та інш. Побільшення питомої ваги внутрішніх районів країни, в знач
ній мірі посушливих, поставить перед турецьким народнім господар
ством проблему штучного зрошення.

Залізниці не тільки здешевлять вихід на ринок, що лежить за 
межами даного району, але й будуть сприяти росту місцевого ринку 
(за рахунок зросту місцевої промисловости і т. інш.).

Вплив нових ліній відчуб} також і сільське господарство узбережжя*
До цього часу бездоріжжя в чималій частині загорожувало хлібо

робство та скотарство цих районів від конкуренції внутрішніх ча
стин країни. Прокладання залізниці ґрунтовно змінить стан. Під 
тиском дешевого хліба та худоби з внутрішніх частин країни (зви
чайно, за умовою досить низких залізничих тарифів) буде деформу
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ватися у відповідний спосіб сільське господарство узбережжя. Конку
ренція внутрішніх районів буде в певній мірі стимулювати інтесифі- 
кацію сільського господарства узбережжя. Зрозуміло, що здійснюватися 
цей процес інтенсифікації сільського господарства буде лише тоді, коли 
й інші умови цьому сприятимуть. Криза, що зараз охопила світове 
капіталістичне господарство, зокрема аґрарна криза, зрозуміло, не g 
в цьому відношенню сприятливим чинником. Але і, крім ЦЬОГО, Q ще 
низка інших моментів, що будуть негативно відбиватися на здійсненню 
цих тенденцій.

Перелічуючи всі можливості піднесення продукційних сил країни, 
що випливають з реорганізації й будівництва транспорту, росту гео
графічного розподілу праці й кращого розміщення народнього го 
сподарства, не слід забувати, що по дорозі до перетворення цих мож
ливостей на дійсність стоїть чимало перешкод. В основному ні 
труднощі випливають з того, що кемалістська революція, знищивши 
низку чинників, що заважали розвиткові турецького капіталізму (бо
ротьба за незалежність, касування ашара тощо), не змогла розни
зати аграрного питання. Експлуатація, що їй підпадав селянство з  
боку поміщиків, лихварів і торговельного капіталу, призводить до 
швидкої диференціації села і до сильнішого зубоження селянських 
мас. Економічна політика уряду (особливо кредитна політика) тільки 
стимулюй ці процеси. Урядова політика «допомоги селянству» g не
прихованим підсиленням економічних позицій експлуататорської 
частини села. Ц е р о б и т ь  п о в і л ь н і ш и м  р о з в и т о к  с і л ь 
с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а ,  о с л а б л ю ^  н а р о д н у  г о с п о д а р 
с т в о  в ц і л о м у  й в у в е с ь  р і с т  с т а в и т ь  п р о б л е м у  а г р а р 
н о ї  р е в о л ю ц і ї .

Зазначені тут тенденції щодо розвитку окремих районів, без
умовно, матимуть місце й за найближчого історичного етапу народно
господарського розвитку Туреччини. О д н а к  р а ц і о н а л ь н о г о  р о з 
м і щ е н н я  н а р о д н ь о г о  г о с п о д а р с т в а ,  н а й к р а щ о г о  в и 
к о р и с т а н н я  с в о ї х  п р и р о д н и ч и х  р е с у р с і в  Т у р е ч ч и н а  
з м о ж е  д і й т и ,  л и ше  ґ р у н т о в н о  й р е в о л ю ц і й н о  з л а м а в ш и  
с в о ї  т е п е р і ш н і  с о ц і а л ь н і  в з а є м и н и .

Висвітлюючи розміщення низки існуюючих галузей народнього 
господарства Туреччини в попередньому викладі, ми виявили деякі 
характерні риси ї ї  економічної географії й особливо географії ї ї  
сільського господарства. Така метода не лише засовувала розміщення 
окремих галузей господарства, але воднораз допомагала виявити 
економічне обличчя районів. Наведений цифровий матеріял разом з 
тим дад також уяву про питому вагу кожного з 9 районів в еконо
міці країни. Все ж було 6 доцільно ще трохи зупинитись на харак
теристиці районів. Тут ми мадмо на увазі не дальше вивчення пито
мої ваги району, не знаходження центрів виробництва різної про
дукції тощо, а в и я в л е н н я  с т у п е н я  с в о д р і д н о с т и  р а й о н у ,  
виявлення тих відмінних рис, що характерні для даного району і 
відрізняють його від інших. Оскільки нашим завданням g відшукання
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й дослідження типових рис району, виявлення його своєрідности, ми 
зуміймо його розвсязати, знаходячи т. зв. п р о ф і л ь  р а й о н у .  Про
філь району нам доведе відхилення в той або інший бік або розбіж
ності економічного типу району від економічного типу країни в 
цілому, а це й дасть уяву про своєрідність району. Щ об дістати про
філь району візьмемо будь-який загально-турецький показник, напр.: 
сспроцент засівної площі країни до всієї території». Візьмемо ці про
центи, тобто пересічнотурецьке значення цього показника, за 100'. Ясно, 
що по окремих районах «процент засівної площі до всієї території» 
буде відрізнятися від загальнотурецького. Відбиватимемо цю ріжницю 
у процентах до загальнотурецького показника. Наприклад, коли в будь- 
якому районі «процент засівної площі до всієї території» удвоє біль
ший за загальнотурецький, то, взявши загальнотурецький за 100, для 
даного району матимемо 200. Навпаки, коли в даному районі «про
цент засівної площі до всієї території» на чотири рази менший за 
Загальнотурецький, матимемо 25. Вирахувавши відповідні величини 
за окремими показниками і відбивши наслідки вираховань на відпо
відній картограмі, ми дістанемо е к о н о м і ч н и й  п р о ф і л ь. На про
філі, що додається до статті, окремі показники дано у вигляді стов- 
бурків, що відрізняються один від одного штриховкою. Довжина 
стовбурка пропорційна розвитку того або іншого явища в районі, 
наприклад: в Смірнському районі показник «процента засівної площі 
до всієї території» відповідно довший за такий же показник пів- 
нічно-східнього району, де процент цей менший. Тільки одного ви
падку, за технічними міркуваннями, особливий розвиток даного явища 
(процент кукурудзи до площі зернових) довелося відбивати, не лише 
збільшуючи довжину, але й поширюючи самого показника (див. від
повідного показника по Чорноморському район у).

Щодо пересічнотурецького значення всіх показників, то воно 
відбито лінією, що перерізує всі показники на рівні, який відповідає 
100. Таким чином, та чи інша довжина показника у відношенні до 
лінії показує більшим або меншим є будь-який показник даного 
району порівняльно з відповідним загальнотурецьким показником. 
Візьмемо той же показник «процент засівної площі до всієї тери
торії». Нам легко підшукати райони, в яких засівна площа посідає 
більший процент території, ніж пересічно по Туреччині,— це бу
дуть райони: Чорноморський, Смірнський і Центрально-Анатолій- 
ський.

Помітимо також, що самий ступінь поламаности лінії, що сполу
чає верхні кінці показників даного району, теж відограє ролю еко
номічного показника, бо виявляє, оскільки своєрідним є даний район. 
Коли б економгеографічно Туреччина була однорідним тілом, тобто 
ї ї  райони нічим не відрізнялись і колений правив би за копію ін
шого, ми не дістали б профіля, а мали рівну лінію на рівні 100. 
Таким чином, ступень поламаности профіля є ніби показником сту
пеня географічного розподілу праці. Ми тут пишемо «ніби», бо 
маємо на увазі, що в турецьких умовах своєрідність району часто-
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густо не обумовлена географічним розподілом праці. На початку 
статті про це згадувалося докладно.

Щ е декілька слів щодо вибору показників. Стан турецької ста
тистики значно обмежуй наші можливості і це не може не відби
тися на підборі показників. Щ об не завантажувати профіля і зро^ 
бити його легким для вжитку, ми вирішили обмежитись 11 показ
никами.

Зрозуміло, п|о якісно ці показники мають відповідати завданням 
нашої статті, а тому ми прийняли такі показники:

1. Щільність сільської людности.
2. Процент міської людности у відношенні до всі§ї.
3 . ЩІЛЬНІСТЬ л ю д н о с т и  (в с ід ї ) .
4. Кількість осіб, що їх  зайнято в промисловій обробці с.-г. про

дукції, на 10.000 осіб сільської людности.
5. Транспортові умови.
6. Процент засівної площі до всі<~ї території.
7. Процент інтенсивних культур до всідї засівної площі.
8. Процент кукурудзи до площі всіх зернових.
9. Розмір хлібних засівів на 1 особу.

10. Худобонасиченість території—велика рогата худоба.
11. Худобонасиченість території—вівці, кози звичайні та анкарські.
За виключенням п'ятого показника «транспортові умови», що його

довелося визначати умовно, прикидуючи «на око», всі останні по-' 
казники обчислено на підставі відповідного статистичного матеріалу. 
Читання економічного профіля, з обліком порайонових даних, що 
викладено раніше, да$ уяву про сільськогосподарське районування 
Туреччини і про основні риси ї ї  економічної географії.



ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА НАДІР-ХАНА.
І

У середині жовтня 1929 р. Надір-хан коротким ударом захопив Кабул. 
Хабібула, після впертого, але безуспішного опору, залишив Кабульську 
фортецю Ар к і відступив до Куге-Дамену з рештками свого війська.

Зрозумівши, що боротьбу програно, Хабібула незабаром вирішив 
припинити дальший опір і надіслав до Надір-хана грамоту, якою він 
визнав Надірову владу і зо6ов(язувався не чинити проти нього во
рожих акцій.

Надір-хан урочисто запевнив Хабібулу в його особистій недотор
каності, амнестував його, дарувавши йому все, що той вчинив «проти 
Надір-хана та його родини». Незабаром Хабібулу з його поплічни
ками привезли до Кабулу. За кілька днів Хабібула переконався, що 
Надір-хан жорстоко ошукав його. Хабібула—талановитий, але непись
менний кугестанський селюк, винесений повстанням кугестанського 
селянства на височінь афґанської державности,—  зрозумів, що пере
оцінив реальне значення обіцянок нового падишаха.

Хабібулу передали до суду з спеціально призначеним складом. 
Надір-хан у власноручному фірмані заявив, що він дарував Хабібулі 
все, що той вчинив проти падишаха та його родини, але залишаються, 
мовляв, злочини, які «син водоноса» вчинив проти народу. Тому 
Надір-хан доручав спеціяльному судові вирішити, що зробити Хабі
булі за ці злочини, що їх  йому не даровано. За кілька днів Хабі- 
булу та його одинадцять прибічників завісили в рову фортеці Арк.

Відважний і простодушний селюк Хабібула, за час свого девсяти- 
місячного царювання, не встиг повнотою заглибитися в нетри по
літичної премудрости, якою й досі оперуй февдально- поміщицький 
Схід. Останній досвід на практиці з ці§ї вищої державної премуд
рости він дістав на збитій нашвидку шибениці, поставленій в ррву, 
що оточує; Арк.

' Суд, що розправився з Хабібулою, це — широке зібрання міністрів 
Надір-хана, ханів і маліків афґанських та хезарейських племін, во
рожих Хабібулі, і улемів. Февдально-поміщицька верхівка афґанських 
та хезарейських племін помстилася, розплатившись з «сином водоноса» 
за всі клопоти, що зазнала від нього. Хоча ці клопоти, звсязані з 
опасуванням, що Хабібула сконфіскуй поміщицьку землю, насправді, 
були безпідставні, бо Хабібула зовсім не замірявся на поміщицьку 
власність, але все ж хани, маліки й поміщики вільно зідхнули, поба-

А>. КОЗЕЛЬСЬКИЙ.
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чивши, що Баче-Сакао висить на шибениці. Караючи смертю Хабі- 
булу і його поплічників, февдально-поміщицька верхівка хотіла за
певнити нового падишаха у своїй відданості і виправдатися в тому, 
що вони, щоб забезпечити від конфіскації свої маєтки, навипередки 
запевняли в своєму вірнопідданстві кугестанського еміра й запобігали 
його ласки.

Розправа з Хабібзглою, це — не останній акт ліквідації повстання* 
кугестанських та кугедаменських селян. У грудні 1929 року знову 
виникли серйозні зворушення у Кугедаменській окрузі, де ЗНОВУ ви
явилося два повстанські вогнища— Чарикар, де народився завішений 
разом з Аманулою Сеїд-Гусейн— його військовий міністер та Наїб- 
Ус-Сантане (заступник еміра в військових справах) і Джебель-Ус- 
Серадэк— останній притулок Хабібули, де він склав зброю і віддався 
на ласку Надір-хана. Надір-хан спішно перекинув нові загони до 
Кугестану. Афганські племена охоче ще раз пройшли повстанськими 
місцями, збагачуючи себе новою здобиччю, і цей вибух повстання 
також зліквідовано.

Якщо суд над Хабібулою дав можливість ханам і малікам афган
ських та хезарейських племін продемонструвати перед Надіром сво(~; 
вірнопіддаиство, то, придушуючи повстання в районі Чарикара і 
Джебель-Ус-Сераджа, вірнопідданий іспит складали хани й поміщики 
Куге-Дамену. Вони поспішили ретельно довести, що не хочуть давати 
приводів Надірові запідозрювати їх у співчутті рухові, що виник в 
їхніх племенах і поставив до влади таджика Хабібулу. Кугедамен- 
ські хани й поміщики ретельно виловлювали повстанців і видавали 
їх  новій владі. В справі придушення повстання і розшуку винних ку- 
гедаменське вельможне панство змагалося з карними загонами Надіра.

Шістдесят синів ханів Північної провінції, основної підпори 
Хабібули, в спеціальній грамоті уклінно били чолом Надіру, просивши 
дозволу зарахувати їх до шахської Гвардії. Надір-хан, що тільки на 
за допомогою афганських племін втихомирив і пограбував повстале 
селянство Північної провінції, прихильною грамотою відповів ханським 
синам, що він зрозумів і оцінив їхні почуття й настрої. Ця шахська 
грамота юридично оформила згоду афганських февдалів з февдально- 
поміщицьким вельможним панством кугестанських та кугедаменських 
племін. Надір-хан підкреслив, що не відмовляються від утворення 
Юдиного фронту панівної верхівки афганських та північних племін.

Договорившись з февдально - поміщицьким північним панством і 
придушивши останні виблиски повстання, Надір-хан розпочав систе
матичні репресії проти селян повсталих частин Північної провінції. 
Перша хвиля репресій щодо афганських племін, що брала участь 
у придушенні повстання, пройшла разом з уходом афганців. Дальші 
репресії проводилося безпосередньо через державний апарат. Влада, 
в особі спеціальної комісії «по упорядкуванню справ Північної про
вінції» і військового командування, почала масами виловлювати учас
ників руху, сотнями заарештовуючи їх і відправляючи до Кабулу. Ка
бульські шибениці працювали день і піч. Особливу увагу звернено на
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пограбування північного селянства. Ніби як спеціальний податок 
розверстано велику контрибуцію. За короткий час цієї контрибуції 
стягнено близько мільйона рупій. По всій приборканій Півночі від
бирали зброю і майно, яке придбала людність за часів походу з Ха- 
бібулою. Людність Північної провінції мала негайно' приставити урядові 
рекрутів для сімох батальйонів. Щоб забезпечити реґулярний звсязок 
З Чарйкаром, уряд спішно сполучив його з Кабулом телеграфною 
лінією. Щоб ліквідувати спроби організувати новий повстанський 
рух, Хабібула наказав заснувати особливу охранку під назвою «упра
вління розшуку та розлідування».

Остаточно розгромивши селянський повстанський рух на Півночі, 
Надір хан далі зміцнював спілку з февдально-поміщицькою верхівкою 
Півночі, початок якій поклав вже згадуваний обмін чемностями між 
падишахом і ханською молоддю. Надір-хан запропонував всім ханам та 
іншим впливовим особами Північної провінції завиться до нього в 
Кабул. Шахський офіціоз, газета «Іслях», досить красномовно опису
вала цю зустріч.

«14 шеебана, о 1 г. дня, його величність в палаці Диль-Куша 
прийняв всіх, що приїхали, і. милостиво розмовляючи з кожним на 
різні теми, виявляв свою царську увагу й ласку. Далі падишах пе
рейшов до виявлення того, як Північна провінція приєдналася до на
родженого від водоноса. Із зблідлих облич північан і їхної ніяковости 
видко, як вони соромляться того, що приєдналися до банди злодіїв 
і розбійників, як вони розкаюються. Північани заявили, що їх до цього 
примусили водоноси й підбивали деякі зрадники і, загалом, їх при
вела до цього вся епоха Аманули, що була бурхливою й злою».

Хани й поміщики поспішали ще раз відмежуватися від Хабібули 
і, крім словесних пояснень і спокут, звернулися до Надір-ханаз особли
вою заявою, в якій вони деклярували вірність і відданність новому 
падишахові, побіжно обливши помиями не тільки Хабібулу, але й 
Аманулу-хана. Північні хани й поміщики, після того, як вони отак 
самі себе прилюдно зневажили, повернули до своїх маєтків, певні 
у цілковитій договореності й замиренні з панівною верхівкою на основі 
єдности класових інтересів, що вимагали ліквідувати селянське по
встання на півночі і запобігти новим заворушенням.

У боротьбі з цим рухом Надір-ханові забезпечено підтримку з боку 
північних ханів, поміщиків, попів і купців. З другого боку, хани й 
поміщики таджицької півночі могли сподіватися на повний кон
такт з февдальною верхівкою афганських племін, в особі їх  наста- 
вленника Надір-хана.

II
Хабібулу, висунутого повстанням таджицьких селян, повалено тому, 

що за час свого царювання він ні в чому, крім зниження податків, 
не поліпшив становище селянства. Земля, як і раніш, залишалася 
в руках поміщиків, і вельможні хани при Хабібулі забрали ще більшу 
владу. Навколо Хабібули швидко утворилося міцне ядро представників
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верхівки поміщицьких та бюрократичних угруповань, що перекину
лася до ньога після повалення Аманули.

Хабібула об'єктивно провадив антиселянську політику, не вважаючи 
на те, що його висунув селянський рух. Попавши в полон до кля- 
сово-ворожих селянству елементів, Хабібула на своєму ідеологічному 
прапорі написав гасло захисту чистоти ісляму, зневаженого нече
стивим Аманулою-ханом. Відсутність реальної революційної політики, 
що відповідала б потребам селянства, Хабібула намагався надолужити 
широкою проповіддю ісляму, і на цій реакційній плятформі намагався 
об'єднати навколо себе таджицьке селянство, якому він нічого істот- 
нього не дав, афґанські племена, які, відколи зацарював таджик, втра
тили панівне становище, ханів і поміщиків, які, мимоволі визнавши 
Хабібулу, все я; таки не мали певности, що він забезпечить їхню  
власність від прагнень селянства, духівництво, що його Аманула об
межив і економічно і політично і т. ін.

Хабібула сподівався, що проповідь захисту ісляму в повній чистоті 
іі традиційності забезпечить йому безвідмовну підтримку і віддай
т есь  духівництва, і, разом з тим, буде платформою, що на ній по
щастить об'єднати клясово-непримиренні елементи. Надії, що Хабібула 
покладав на духівництво, до деякої міри виправдалися. Він мав на 
своєму боці певну частину духівництва, головним чином рядового. 
Але все духівництво до його табору не перейшло. Виявилося, що ви
рішальним моментом, що визначив політичні симпатії духівництва, 
особливо вищого, були не ісламські тенденції Хабібули, а клясова 
позиція поміщиків і февдалів.

Коли акції Надір - хана набрали реальности, вище духівництво 
цілком перейшло до нього. Одні явно перейшли в його табор, інші 
таємно повели пропаганду проти Хабібули серед своїх племін.

В той час, як Хабібула робив спроби об'єднати Афґаністан на 
ідеологічній плятформі войовничого ісляму, Надір-хан на чільне місце 
поставив гасла афґанського націоналізму, граючи на зневажених по
чуттях афґанських племін, що вважали себе обмеженими тим, що 
трон Афґаністану перейшов до таджика. Кочові афґанські племена 
розуміли, що поки на афганському троні сидить емір-таджик, вони 
вя;е не вдиратимуться, як завше, влітку в північні провінції і не ко
ристуватимуться найліпшими пасовиськами Півночі, мимохідь грабу
ючи північан. За Хабібули легалізований грабунок північних селян 
міг зробитися монополією таджицьких ханів і поміщиків. Така перс
пектива не подобалася багатьом афґанським племенам. Граючи на 
цьому, Иадір-хан висунув гасла афґанськоио націоналізму на перший 
нлян. Він не помилився. Націоналістичні гасла задовільно обслуго
вували ідейно - політичний бік руху, на чолі якого стояв Надір-хан, 
коли наступав на Кабул.

Однак, поваливши Хабібулу і втихомиривши Північну провінцію, 
Надір-хан відчув потребу в ширшій плятформі, аніж платформа го
лого афґанського націоналізму. Маючи завданням об'єднати навколо 
себе всю верхівку афґанських, таджицьких і тюркських племін, Надір-
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хан не міг цього досягти на плятформі афґанського націоналізму. 
Тому, захопивши владу, Надір-хан, в оголошеній ним урядовій про
грамі, відійшов від гасел афґанського націоналізму і, так само, як 
і Хабібула, висунув примат священого ісляму.

Перший пункт урядової деклярації говорить: «Сучасний уряд ке
руватиме державою, за веліннями священної релігії ісляму ханіфіт- 
«ського толку. Президія національних зборів і міністер юстиції відпо
відають за постійне й неухильне застосування світлого Мохаммедового 
шаріяту при розв‘язанні державних справ». Взаміну націоналістичних 
гасел, деклярація в тому ж таки пункті відзначав: «Вся людність Афґа- 
яістану, відповідно до заповітів релігії, є братами і має рівні права».

На чолі міністерства юстиції Надір поставив видатного улема 
Шир Ага-^озрет-і-ІПурбазара, що разом із своїм братом— «святим» 
Ага-і-Гуль-Хозрет-Шурбазаром був за надхненника повстання афґан- 
ських племін проти Аманули, а потім одразу ж приєднався, також 
разом з братом, до Надір-хана. Ага-і-Гуль-Хозрет так само дістав ви
соку посаду: його призначено на голову державної ради. Посаду ке- 
рівничого падишаховими справами також передано духовній особі —  
індусу Ала-Навазу. Цими акціями Надір-хан закріпив міцну спілку 
афґанського духівництва та февдалів і забезпечив попам відновлення 
їхньої певної ролі в державі та суспільстві.

Одним із перших актів Надіра було затвердження нової державної 
установи— «Зібрання високих улемів»— вищої духовної інстанції, 
що їй доручено ряд різноманітних функцій. «Зібрання високих улемів» 
взяло на себе керівництво над усією діяльностю духівництва, скла
дання та видання духовних книг, пропаґанду ісляму, боротьбу з усі
лякою «єрессю». «Зібрання високих улемів» має пильнувати інтереси 
ісляму, що реставрував во славу алахову й афґанського вельможного 
панства свій домінантний стан.

Проводячи цю ультра-клерикальну політику, Надір-хан сподівається 
притягти на свій бік все духівництво, в першу чергу ханіфітське, і 
паралізувати рештки впливу політики Хабібули, що також виступив, 
як заступник і охоронець чистоти ісляму. Можна думати, що в цьому 
Надір-ханові успіх забезпечено. В особі духівництва він знайшов пев
ного спільника.

III

Одним з перших Надір-ханових актів було утворення Національної 
Ради. Перший склад Національної Ради, в кількості 25 чоловіка, при
значив сам шах. На Національну Раду покладено такі обовсязки: 1) роз
глядати й затверджувати прибутково-видатковий бюджет держави; 
2) розглядати й ухвалювати призначення урядовців на подання міні
стрів; 3) припиняти і обговорювати діяння урядовців, боротися з ха
барництвом і поліпшувати керівництво; 4) ухвалювати й реєструвати 
державні законоположення і заводити їх у Зібрання Законів; 5) ка
сувати й зміняти ті закони Аманули, що разходяться з Надіровим 
курсом.
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Указ падишаха, що визначив ці завдання Національної Ради, разом 
З тим відзначав: «Національна Рада обговорюю й розглядає, різні справи, 
що стосуються уряду й народу, подаю їх на розгляд падишахові і, 
виходячи з державних інтересів, подаю свої міркування».

Завдання, покладені на Національну Раду, і межі ї ї  компетенції 
цілком зрозумілі. Надір-хан хоче для своюї практичної адміністративної 
й законодавчої діяльности мати у себе під рукою законодавчий орган, 
я к и й  би опрацьовував доручені йому питання, наглядав за діяльностю 
виконавчого апарату і кодифікував урядові розпорядження.

Указ шаха, надаючи Національній Раді права затверджувати бюджет 
і ухвалювати державні законоположення, не передбачав права На
ціональної Ради самостійно відхиляти обговорювані нею питання. 
(~дине право, надане Державній Раді, полягав в тому, що^вона може 
свої міркування подавати падишахові. Утворення Національної Ради 
З такими повноваженнями не ослаблюю, а, навпаки, підкреслюю яскраво 
виявлену формальну автократію Надіра.

Уважно й детально регламентувавши дорадчі й підсобні функції 
Національної Ради, Надір-хан ще детальніше розробив положення про 
порядок виборів до Національної Ради, бо від цього положення за
лежало до деякої міри і класове обличчя ціюї установи. Надір-ханові 
потрібний суроґат «представництва нації», який відбивав би класові 
інтереси елементів, що на них спираються сучасний афґанський ре
жим. Тому положення розроблено з таким розрахунком, щоб вибор
ними «народніми представниками» були ' виключно особи з панівної 
кляси. Досягнення потрібного ефекту забезпечуються чогирьохразовим 
просіюванням виборців (чотирьохступнева система виборів) і специ
фічними умовами, що їх ставлять депутатам: «депутатами можуть 
бути особи поважані й досвідчені»— так говорить один із пунктів 
положення про вибори. Ця формула даю можливість урядові відво
дити хоч-кого з невгодних йому осіб, тому ЩО ЮДИНИМ критерію»! ви
значення ступеню «поважности й досвідчености» депутатів ю персо
нальний погляд падишаха. Зрозуміло, що «найповажнішими й досвід
ченішими особами» будуть хани, маліки, сердари й т. ін. Крім того 
висунуто ще одну надзвичайно характеристичну умову: «депутати не 
повинні бути заборгованими державі». Цей пункт положення наявна 
й одверто скеровано проти можливости обрати на депутата селянина, 
тому що важко зараз знайти в Афґанестані селянина, що не мав 
би тих або інших недоплат.

Старанно забезпечивши класове обличчя Національної Ради, Надір- 
шах уважно слідкую за тим, щоб небажані політичні настрої, що мо
жуть мати місце в частині опозиційної соціальної верхівки, не знай
шли відбитку в складі членів Національної Ради. Не можна розціню
вати сучасний внутрішній стан Афґанестану так, що немов Надір- 
ханові забезпечено однодушну підтримку всіх без вийнятку груп 
февдалів, поміщиків, купців і духівництва. Не вважаючи на те, що 
соціальна верхівка Півночі зовсім капітулювала перед Надірбм, все ж 
він не може до кінця покладатися на них. З другого боку, в країні
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ще ю певні настрої на користь Аманулі-ханові. Досить значна емі
грантська група що живе в Персії і гуртуються навколо журнала 
«АфГанестан», репрезентую ці настрої й ю рупором частини афган
ської соціальної верхівки, опозиційної Надір-ханові.

Зважаючи ііа ці опозиційні настрої, Надір-хан спеціяльно пояснив, 
що все ж таки не досить тільки належати до «поважних» людей, що 
не мають заборгованості!, для того, щоб мати право бути обраним 
до Національної Ради. Затвердивши положення про вибори до На
ціональної ради, Надір-хан посилив його такою красномовною відо
звою: «Подаю вам, нарід афганський, такі вказівки, щодо цотрібних 
гідностей і якостей вищих депутатів, роля яких важлива й вам і уря
дові. Пропоную вам обирати депутатів за такими вимогами. Дбайте 
про те, щоб ваші депутати були особами, що розуміються на подіях 
наших часів, особами, вчинки яких не розходяться з словом божим, 
особами обізнаними з законами й чеснотами, особами, що не пере
слідують інших цілей, крім добра народнього й державного».

Сукупність вимог, що висуваю положення про вибори, і вимог, що 
додатково висунула відозва Надіра, приводить до утворення з Націо
нальної Ради суто-клясового февдально-поміщицького представництва 
і при тому такого представництва, яке відбиваю інтереси й настрої 
груп і елементів цілком співзвучних політиці Надіра і панівної групи, 
що згрупувалася навколо нього.

IV.
Одною з характеристичних особливостей афганських соціальних 

взаюмин ю своюрідна структура афганського торговельного капіталу. 
В середині торговельного капіталу ю кілька основних прошарувань. 
Насамперед велику ролю відіграю сердарство, що нагромадило в своїх 
руках великі капітали й пустило їх  у торгівлю. Далі йде група афган
ської міської торговельної буржуазії. Крім цих двох груп серйозне 
Значення маю індуська колонія, що, головним чином, складаються з 
представників торговельного й грошового (лихварського) капіталу.

Політичне положення кожної з цих груп торговельного капіталу 
маю істотні відміни. Сердарство в АфГанестані завжди було опорою 
трону і посідало найупривілейованіше положення. За Аманули сер
дарство посідало найважливіші позиції в бюрократичному дерясавному 
апараті. Відбувався швидкий процес розвитку сердарського торговель
ного капіталу і зрощування його з бюрократію.

Аманула сприяв розвиткові внутрішньої й зовнішньої торгівл 
Аф'ґанестану, але на торговельну буржуазію не пробував спертися. 
На думку Аманули й його панівної верхівки, інтереси торговельногоі 
афганського капіталу цілком тотожні інтересам сердарства й бюро
кратії, що зрослася з торговельним капіталом. Виходячи з такого 
настановлення, Аманула-хан всіляко заохочував цю групу торговель
ного капіталу, тобто ту групу, для якої, поруч з інтересами, власти
вими торговельному капіталові, найбільше важили все ж інтереси, 
властиві поміщицькій-землевласницькій клясі. Сердарство, що було
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панівною клясою, широко використовувало всі можливості збагачення,, 
що давала близкість до державного апарату й влади. Значна частина 
монопольних торговельних товариств і експортних компаній в руках, 
панівних аристократичних і бюрократичних елементів, не виключаючи 
ні найближчого оточення Аманули ні самого падишаха, що не гре
бував прибутковими операціями.

Афґанська торговельна буржуазія, представниця чистого торго
вельного капіталу, серйозної політичної ролі не відогравала і, як, 
самостійна політична сила, не наважувалася виступати. Вона мала 
задовольнятися тим, що політика Аманули, спрямована до обернення 
Афґанестану на єдиний господарчий організм, давала їй можливість 
швидко збагачуватися. Крім того, Аманула, до певної міри, відкрив 
дорогу представникам купецтва до командних посад в армії. Решту ж 
домагань міської торговельної буржуазії збільшити свою політичну 
вагу Аманула і панівні сердарські елементи рішуче відхилили.

Індуська група торговельного капіталу за Аманули була безправною* 
Реформи Аманули ліквідували безправність індуської колонії. Касо- 
вано обов’язкову для індусів ганебну жовту чалму, припинено стя
гання особливого подушного збору, індуській молоді надано право 
вчитися в цивільних і військових школах. Одначе, від цих реформ 
до надання індуській групі торговельного капіталу активної політич
ної ролі було дуясе далеко. Індуська торговельна і грошова буржуазія 
добилася за Аманули тільки ліквідування безправ‘я.

Між цима трьома основними групами торговельного капіталу при 
Аманулі виникали серйозні тертя, що їх, насамперед, викликало теу 
що сердарство використовувало своз упривілейоване становище для 
позаекономічного тиску на конкурентів, а також відхоплювало собі 
найкращі кусені. Міська буржуазія фрондувала і добивалася учасїи  
в управлінні державою і забезпечення своїх економічних інтересів. 
Зокрема, міська буржуазія добивалася організації власного банку, н& 
довіряючи своїх капіталів державному банкові, що фактично був у 
руках сердарських елементів. Спроби міської буржуазії взяти участь 
у будівництві залізниць і намічуваних промислових підприємств так 
само не мали наслідків. Сердарська група воліла не випускати ц ієї 
галузі застосування капіталів з під свого контролю.

Після повернення Аманули з подорожі по Європі, його, взаємини 
З міською торговельною буржуазією різко погіршали. Аманула при
людно виступив проти купецтва, лаяв купців «паразитами», загро
жував запровадити монополію зовнішньої торгівлі і позбавити куп
ців виборчих прав. Це загрожувало серйозним розривом міяс Аману- 
лою, що репрезентував інтереси торгуючого сердарства, і групою* 
чистого торговельного капіталу, т. т. міською торговельною буржуазією*

Надір-хан яйно уникає повторення політики Аманули. Він щодо 
представників чистого торговельного капіталу посідає незрівняна 
доброзичливішу позицію. Афганські купці, налякані громадянською 
війною, що заподіяла їм величезні збитки і примусила їх  хвилюва
тися за свої капітали, не шкодували грошей на підтримку діяльності®
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Надір-хана. Зокрема, кандагарські купці асигнували мільйони на бо
ротьбу з Хабібулою. Порожня казна примушуй Надіра підтримувати 
добрі взаємини з купецтвом. Крім суто-фінансових міркувань, багато 
важило ще й те, що, після придушення найсерйознішого селянського 
повстання, Надір-хан мусить поширювати свою соціальну базу, вклю
чаючи в неї всі групи й елементи, ворожі селянському рухові. Ряд 
даних свідчить про те, що це поширення соціальної бази приводить 
Надіра до необхідности погодитися на збільшення економічної й по
літичної роді міської торговельної буржуазії.

Надзвичайно показово, що представники афґанської торговельної 
буржуазії виступають з проектами економічних реформ в Афґане- 
стані. Великий гератський купець А бдул-Меджід - Хакімов, що веде 
великі імпортні й експортні операції, передав Надір-ханові меморан
дум, де наведено міркування про економічні реформи в Афґанеставі. 
Цей проект передбачав заходи, спрямовані до розвитку сільського 
господарства й промисловости, при чому характеристичним ю те, що 
попередньою умовою Абдул-Меджід вважав концентрацію торговель
них кампаній і, взагалі, афганського торговельного капіталу. Хакімов 
рішуче заперечуй допущення в • країну чужоземного капіталу. Таке 
ставлення до чужоземного капіталу пояснюються тим, що афґанський 
торговельний капітал вважаю себе спроможним опанувати ироблеми 
внутрішнього й зовнішнього товарообігу без чужоземців, що можуть 
стати небезпечними конкурентами. Надір-хан затвердив проюкт Ха- 
кімова, але не погодився обмежити права чужоземного капіталу.

Абдул-Меджід-Хакімов належить до надзвичайно енерґійних, під- 
приюмливих і впливових купців. За його активною участю організо
вано нову торговельну компанію «Іслях». Ця компанія відрізняються 
від інших компаній тим, що в ній домінують представники міської 
торговельної буржуазії. Компанія «Іслях» розпочала широку торго
вельну діяльність. Однак, решта проюкту економічний реформ, за
тверджених Надіром, зависла в повітрі. Афганська торговельна бур
жуазія пером Абдул-Меджід-Хакімова накреслила спокусливий плян 
економічного розвитку Афґанестану. Хакімов у ряді статтей повста
вав проти прагнення міської торговельної буржуазії набувати зе
мельну власність і обертатися на землевласників. Проте, повернути 
Афґанестан на шлях капіталістичного розвитку — важке завдання. На 
Афґанестані лежить важкий тягар вікових февдальних взаюмин і на
вряд чи приступні для нього шляхи капіталістичного розвитку за 
доби проґресуючого загнивання світового капіталізму і наявного роз
хитування післявоюнної відносної стабілізації. Тому Хакімов, не за
чекавши навіть поки висохнуть чорнила його гучних статтей, бере 
участь у захопленні землі, що провадиться за допомогою іригаційних 
концесій.

Встановлюючи співробітництво з торговельною буржуазією, Надір- 
хан звичайно, не міг обминути таку економічно міцну групу, як ін
дуська колонія. Він не тільки зберіг у силі всі реформи доби Ама- 
нули, що стосувалися зрівнювання в правах індусів з тубільцями, але-
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навіть пішов далі. Надір-хан навмисне ласкавий до індусів і висував 
їх на відповідальні державні посади. Так, наириклад, на керуючого 
справами падишаха призначено індуса Алі-Наваза. Таке призначення 
в історії Афґанестану — перше. Навіть Аманула не зближався так з 
індусами, хоча й він іноді давав їм відповідальні посади. Цей факт 
свідчить про долегливе Надірове бажання забезпечити собі підтримку 
також і з боку індуського торговельного капіталу.

\ v*.
Політика у відношенні селянства була камнем спотикання так для 

А манули, як і для Хабібули. Проти Аманули першими повстали аф
ганські племена, незадоволені втратою упривілейованого станбвища, 
але кінець цього повстання вирішили кугестанські селяни, яких не 
задовольняли поверхові реформи Аманули. Реформи Аманули зводи
лися до февдального зрівняння їх  в правах з афґанцями. Але-від 
цього зрівняння вигадувало лише саме таджицьке вельможне панство, 
а селянам припадали всі неґативні сторони Аманулових реформ. За
провадження Аманулою грошової форми податку, в умовах кволої 
товаровости селянського господарства,—дуже дорога оплата за по
слаблення в царині національних взаємин. Заміна натурального по
датку грошовим і збільшення податків викликали незадоволення і рем
ствування селянства, а нерозв‘язаність аґрарного питання і помі
щицьке засилля, що з цього випливали, в основних хліборобських 
районах утворювали дуже важкі умови для селянства. Цей бік кла
сових взаємин за доби Аманули визначив позицію таджицького се
лянства.

Хабібула трохи поліпшив становище селянства, касувавши запро
ваджену Аманулою податкову систему і знизивши податки. Крім цього, 
Хабібула подарував селянству цілий ряд недоплат податків. Але Ха
бібула не зробив основного. Він не розв{язав аґрарної проблеми. 
Поміщики й хани зберегли маєтки і панівне становище. Тому, пів
нічне селянство, що висунуло Хабібулу на афґанський престол, не 
мало досить поважних стимулів, щоб усі$ю масою захищати еміра, 
коли афґанські племена на чолі з Надіром витиснули його з Кабулу. 
Коли б Хабібула наважився радикально розв4язати аґрарне питання, 
він би повнотою забезпечив собі підтримку селянства, особливо пів
нічного.

Вступ на престіл ІІадір хана знаменував крах будьяких сподівань 
північного селянства на поліпшення його життьових умов. Хабібула 
все лі був справжній селянин. Він вийшов із селянських низів і по
чав поривати з селянством лише від часу свого запаморочливого зве
личення. Самий факт, що біля влади стоїть кугестанський селянин, 
живив надії в серцях північних селян.

Воцаріння Надір-хана не залишало місця навіть для ілюзій. Со 
ціяльна й політична фізіономія Надіра досить широко відома для 
того, щоб селянство мало ще якісь надії на поліпшення життьових 
умов. Прихід Надіра до влади визначав непохитність поміщицької
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власносте і ліквідування будьяких перспектив на піднесення життьо
вого рівня селянства.

Прийнявши порожню казну, Надір-хан взявся до податкового 
пресу. Селянство одразу відчуло збільшення податкового натиску. 
Північну провінцію оподатковано на значну суму надзвичайним по
рядком, і здиралося цю замасковану контрибуцію екстраординарними 
заходами. Недоплати на практиці знов почали стягувати, а розпо
рядження Хабібули про анулювання їх втратило силу. Повернення 
до племенного принципу формування армії визначало відновлення 
^привілейованого становища афганських племін. Основні позиції в 
армії цілком залишаються в руках афганського племінного вельмож 
ного панства. Касування введеного Аманулою принципа загальної 
військової повинности і повернення до племінної системи укомплек
тування армії зв‘язано з звільненням ряда афганських племін від по
даткового тягара, що автоматично збільшуй оподаткування північного 
селянства.

Не вважаючи на формальне проголошення Надіром в його уря
довій програмі рівносте оподаткування, фактично податкову систему 
провадиться в життя так, щоб основну масу податків видушувати з 
хліборобського селянства Півночі. В той же час таджицьке селянство 
не звільняються від військової повинности. Уряд вимагаю від північ
них селян приставити певні військові контингенти.

Але військова повинність не маю нічого спільного з військовою 
повинностю афганських племін. Військова повинність афганських 
племін для їхніх панівних елементів ю засобом для зміцнення свого 
положення д державі і, разом з тим, даю їм підстави вимагати всі
ляких пільг і привілеїв. Щодо північних племін, то для них військова 
повинність ю одним із суворих репресивних заходів і не звсязана з 
жадними пільгами. Військова повинність для північних племін зво
диться до набору рекрутів, що цілком переходять у розпорядження 
уряду і виходять з-під впливу тубільного панства. Оголошення в 
Куг^стані, слідом за розгромом Хабібули, рекрутського набору, що 
збігся з контрибуцію та іншими суворими репресивними заходами, 
найкращий доказ тому, що саме такий репресивний характер маю й 
військова повинність на Півночі.

Північне селянство, в наслідок приходу до влади Надір-хана по
трапило під комбіноване ярмо. З одного боку місцеве панство й по
міщики, вірнопідданно вклонившись Надірові, продовжують експлуа
тувати селянство. З другого, безпосередньо уряд накладаю на селян
ство податкові й інші тягарі. До цього прилучаються ще одна важлива 
обставина. За часів Аманули між селянством розподілено за відпо
відний викуп частину державного фонду. Між ними були землі, кон
фісковані у політичних противників Аманули. Після того, як Надір 
прийшов до влади і укріпився, значна частина опозиції часів Ама
нули опинилася в лавах активних прихильників режиму Надір-хана. 
Ці елементи домагаються повернути свою власність і простують до 
ціюї мети всіма шляхами, що між них не останню ролю відограють
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репресії до тої частини селянства, яку можна обвинувачитм в при
належності до руху Хабібули. Ці прагнення колишніх власників кон
фіскованих Аманулою земель спричиняються до природнього хвилю
вання певних груп селянства і збільшують незадоволення селян по
літикою Надір-хана.

Всі дані свідчать про те, що в північному Афґанестані продовжу
ються процес підсиленого росту поміщицької власности, коштом 
витиснення селянства. Селянське господарство, що й перед тим ціл
ком залежало від поміщика, після пограбування й руйнації, як на
слідків придушення повстання на півночі, попадаю в ще більшу еко
номічну залежність від февдально-поміщицьких елементів, а посилене 
здирання податків прискорюю процес павперизації північного селян
ства і витиснення його з землі.

Надір-хан, що примусив панівні елементи Півночі зазнати зне
ваги, перш аніж простити їх, у практичній своїй діяльності серйозно 
на них покладаються, прагнучи мати опору в боротьбі з селянським 
рухові. Спілка між Надіром і північними поміщиками визначаю без
перешкодне продовження захоплення поміщиками селянських земель.

За часів Хабібули витиснення поміщиками селян трохи припини
лося, тому, що озброюне селянство було загрозливою силою, що ії  
поміщики боялися дратувати. Крім того, поміщики й февдали не 
були певні в тому, що їм остаточно пощастило оволодіти Хабібулою* 
Короткий період царювання Хабібули, не вважаючи на підпорядку
вання його політики інтересам панівної кляси, безсумнівно, позна
чався значним зупиненням, а, можливо, й припиненням захоплення 
поміщиками селянських земель. Тепер же північні поміщики винаго
роджують себе і за пережиті хвилювання і за прогаяний час.

Відновлення панівного становища афґанських' поміщиків привело 
також і до того, що афґанські землевласники, що колонізували та
джицьку Північ, знову зміцнили свої позиції, що було захиталися за 
часів Хабибули. Афґанські колоністи на Півночі Афґанестану були 
за підпору кабульської державности в справі підкорення таджиків 
і перед часами Аманули мали великі пільги й привілеї. За часів 
Аманули, що загравав з неафґанськими племенами, політичне значення 
колоністів трохи зменшилось, хоча всі їхні права на землі й експлуа
тацію селянства мали силу. За часів Баче-Сакао афґанські колоністи 
попали в невигідне становище. Повстале таджицьке селянство не
двозначно виказувало намір покінчити з колоністами-поміщиками, і 
тільки реакційний курс політики Хабібули врятував колоністів від 
розгрому.

Повалення Хабібули і прихід Надіра визначали різку зміну стано
вища афґанських колоністів, до яких знову перейшла відповідальна 
роля охоронців панування афґанських февдалів і поміщиків на іно- 
родницькій півночі. Зрозуміло, що колоністи негайно скористують 
це і винагородять себе за рахунок селянства.

Через всі ці умовини, північне селянство попало у потрійну ка
балу і стало за обсюкт узаконеного грабунку з трьох боків: централь
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ного уряду, тубільних ханів та поміщиків і афґанських колоністів*

Збройні сили Надір-хана, що за їхньою допомогою він захопив 
Кабул і втихомирив Північ, складалися з загонів афґанських племін 
Південної провінції, що прийшли з Індії. Надір зрушив афґанських 
селян і скотарів-кочовників проти Півночі, використавши економічні 
противенства між споживальницьким Півднем і продукуючою Пів
ніччю. На базі цих противенств афґанської економіки виникло ба
гато історичної, політичної й національної ворожнечі, і гасла афґан- 
ського націоналізму приховували не тільки жадобу афґанських помі
щиків, але і прагнення до наживи афґанських племін.

Північ Афґанестану — основний виробний район. В ньому зосе
реджено дві третини всіх поливаних земель і три чверті богарних. 
Ціни на хлібні злаки в північному Афґанестані завжди притягали до 
себе кочовницькі й напівкочовницькі афґанські племена, що пра
гнули переселитися на північ або ж без перешкоди кочувати там 
влітку. Через це, гасла походу на Кабул проти таджика Хабібули,—  
афґанські племена, що згрупувалися навколо Надіра, сприйняли, як 
можливість збагатитися за рахунок північних племін.

Однак, це збагачення не могло бути безперервним. Після розгра
бування Кугестану, слідом за ґрунтовним розграбуванням Кабулу, 
афґанські племена мусили повернути додому. Надір-хан не міг від
дати Північ на тривале доїння афґанським племенам. По-перше, пе
реважна більшість землі в північному Афґанестані належить не се
лянству, а тубільному і афґанському панств^ й поміщикам. Передача 
Півночі Афґанестану на довгий час в розпорядження афґанських 
племін неминуче вдарила б по інтересах цих елементів. По-друге, 
селянство Півночі, що даз основну частину податку, $ для централь
ного уряду куркою, що несе золоті яйця, і яку через це не можна 
зарізати. Афґанські племена,ч що брали участь в поході, винагоро
джено трьохденним грабуванням Кабулу, що вони зробили дуже ре
тельно, і грабуванням таджицького селянства. Після цього Надір 
надав афґанським племенам, що брали участь в поході, багато пільг. 
Південні племена на один рік звільнено від податків. До них нале
жить числене півторамільйонове племя Дурані, з якого вийшли й 
Аманула й Надір-хан. Звільнено на рік від податків афґанське племя 
Джаджі, що живе неподалеку від Кабулу. Це племя допомогло захо
пити Кабул, і Надір-Хан в подяку за це, в доповнення до звільнення 
від податків, видав Джаджі 200.000 рупій і подарував йому 3.000 дже- 
рибів землі. Крім того, Джаджі зовсім звільнено від обов4язку поста
чати пшеницю натурою, а податки на худобу назавжди зменшено 
вдвоз. Велику грошову винагороду одержало племя мангалів, що живе 
поруч з джаджами. Вельможну молодь південних племін особливим 
шахським наказом принято до ґвардейської кавалерії.

Ці пільги, нагороди й послаблення, даровані низці афґанських 
племін, визначають бажання Надіра —  зміцнити свій вплив на аф
ґанські племена, що були в його лавах під час боротьби з Хабібу- 
лою. Однак, не всі афґанські племена були проти Хабібули. Цілий
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ряд племін активно його підтримував. Так, наприклад, велике племя 
ґідьзаїв перейшло до Хабібули тому, що хезарейці були проти еміра, 
бо опасувалися відновлення касованого Аманулою рабства. Ґільзаї, 
що віддавна ворогували з хезарейцями на ґрунті економічних проти- 
венств між продукційними хезарейськими і споживальницькими ґіль- 
зайськими районами, приєдналися до Хабібули, тільки но довідав
шись, що хеза рейці проти нього. Ґільзайське племя сулейман-хейль 
відзначалося особливою відданостю Хабібулі. Саме на племя сулейман- 
хейль, а також на племена зурман, котаваз, алі-хейль, хазак-кучі та 
інш. спирався Хабібула в перший період боротьби з Надіром, що 
закінчився, як відомо, поразкою Надір-хана. Перелічені племена Ха
бібула відрядив на придушення повстання в Південній провінції, і 
вони цілком успішно виконали своє завдання.

Не безінтересним фактом є те, що переможний наступ Надір-хана 
на Кабул припав на час сезонового переходу сулейман-хейль до Ін
дії. Це надзвичайно багато важило, тому, що Надір-хан мав можли
вість форсувати наступ на Кабул, не опасуючись удару з тилу або 
3 флангу. За деякий час сулейман-хейль несподівано повернуло з Ін
дії, раніш аніж завше. Це несподіване повернення сулейман-хейль 
заподіяло великі турботи Надір-ханові, що його становище тоді було 
не дуже певне, проте долю Хабібули було вже вирішено.

У зв'язку з цією позицією деяких афґанських племін, Надір-хан 
мусив вживати заходів, щоб нейтралізувати ворожість цих племін і 
втягти їх до загального афганського бльоку. Зокрема йому поща
стило втягнути в свою сферу впливу племя сулейман-хейль, що 
сильно загрожувало Надір-ханові за допомогою своєрідного арбітраж
ного договору між сулейман-хейль і племенем вазірів. Сулейман-хейль 
під час постійних кочувань в Індію і назад, проходивши повз річку 
Гумал, наражалося на ворожі акції з боку вазірів. Войовничі сулей
ман-хейль відповідали вдаром на вдар. Середній доплив річки Гумал 
тече володінням сулейман-хейль, а вазіри, що живуть так на терито
р ії Афґанестану, як і в Індії, проходивши територією сулейман-хейль, 
завжди мусили пробиратися з боєм. Надір через свого міністра юсти
ц ії Агу Хазрста-і-Шурбазара виступив, як посередник між ворожими 
племенами, і досяг згоди встановити між ними мирні добросусідські 
взаємини. Договір, підписаний ханами й маліками обох племін, пе
редбачає, що всі спірні питання, які племена не можуть розв'язати 
самі, розв'язує міністр юстиції. Ця роля арбітра між, обома племе
нами фактично передає Надірові контролю над поведінкою сулейман- 
хейль. Племя вазірів, на відміну від сулейман-хейль, належить до па
нівних племін і тісно зв'язане з державностю і політикою Надіра. 
Тому Надір має можливість, як тільки треба, відповідно вплинути на 
сулейман-хейль.

Решту ґільзайських племін Надір-хан перетягає до свого табору 
за рахунок хезарейців—монгольського племени, що за Аманули було 
безправне. Правда, Надір ставиться до хезарейців доброзичливо і про
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вадить помірковану політику. Але все ж у спірних питаннях він на
даю переваги ґільзаям.

Загалом, племенна політика Надіра досить ясна. Він прагне до 
організації міцного бльоку афґанських племін, обсюднаних упривіле- 
йованим становищем в державі, і до протиставлення цього бльока 
неафґанському експлуатованому селянству Півночі. Всі пільги афган
ським племенам автоматично збільшують податковий тягар неафґан- 
ського селянства. Консолідацію афґанських племін і стабілізацію ре
жиму Надір-хана досягаються коштом понадексплуатації селянської 
інородницької півночі.

ГІІ.
Північне селянство, під тягарем потрійного гніту і надмірного 

визиску, знову повстало в липні 1930 року. Щ е свіжі були руїни від 
часу придушення повстання в грудні 1929 року, і свіжа була памсять 
про вбивства, катування, грабунки, що звалилися тоді на Куге-Дамен і 
Кугестан. Проте, північне селянство не втихомирилось. На цей раз 
особливо активну ролю в повстанні відогравав Куге-Дамен, де проти 
поміщиків і уряду повстали таджикі і дауджі. Повстання набрало за
грозливого й небезпечного характеру, тому, що Куге-Дамен лежить у 
безпосередній близкості до Кабулу.

Уряд спішно вжив контрзаходів. До Куге-Дамену відряджено ре
гулярне військо, озброєне артилерією та авіяціюю. Надір знову звер
нувся з закликом до афґанських племін і на Північ знову посунула 
маса афганців і хезарейців, приваблених можливостю поживи і пади
шахової ласки.

Придушувати повстання сунули вазіри, мангали, джаджі, вардаки, 
хезарейці, гардези, ґільзаї і багато інших племін. Надір-хан наказав 
вогнем і мечем руйнувати повсталі райони, не милуючи ані дітей 
ані жінок. Повсталі райони бомбардовано з гармат і кулеметів. 
Калакан, Даку, Сарай-ходжа, Даулет-шахі та інш. села зруйновано ар
тилерійським вогнем і бомбами з літаків. Такої ж участи зазнала 
старе повстанське вогнище — місто Чарикар. Людність тікала в гори. 
Ті, що залишалися, загинули. Все майно, худоба, хатні речі, що за
лишилися на місці перейшли до рук учасників придушення повстання. 
Ліквідація повстання затяглася майже на місяць. Суд і розправу 
знову чинила «Комісія упорядкування справ», що діяльностю ї ї  ке
рував міністер внутрішніх справ Мухамед-Гулем. За розпорядженням 
цієї комісії було покарано смертю кілька десятків повстанців, ще 
більше їх вислано в Кабул для вирішення їхньої долі. Ate не всіх 
захоплених повстанців виряджали до комісії. Карні загоди на місці 
самостійно розправлялися з полоненими і підозрілими. Офіціоз ка
бульського уряду «їслях» мусив визнати, що вазіри кидали в огонь 
живих повстанців.

У десятих числах серпня наздогнали й вбили керівника повстан
ців колишнього полковника армії Аманули Мухамед-Умра, що похо
див з племени даудзаів. Тільки наприкінці серпня повстання остаточно
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Зліквідовано і афґанеькі племена одержали наказа відступати з Кухі- 
дамену. Надір-хан оголосив відозву в якій писав: «уряд не хотів і не 
хоче, щоб людність північної провінції було остаточно зруйновано і 
щоб наші підданці зазнали злиднів і зубоження. Тому уряд надіслав 
ряд відозв до племін, щоб вони не виряджали більше загонів». Однак, 
ця відозва була не менш лицемірною, аніж та грамота, що нею На
ді р простив Хабібулу. На момент оголошення цих ласкавих слів, 
людність Кугестану було вже погромлено до щенту.

Важко навантажені здобиччю, переможці поверталися додому, 
залишивши за собою силу нових руйнацій. Вони цілком виконали 
падишахове розпорядження, що він його давав їм на початку походу. 
Иадір у промові, проголошеній в головній кабульській мечеті, сказав: 
«я видав сьогодні наказа, щоб їхніх дітей і родину винищити й 
їхні кішлаки й житло бомбардувати». Офіціоз «Іслях» поспішив на 
другий же день оголосити цю промову, як доказ найбільшої пади
шахової мудрости й рішучости.

Чергове кугедаменське повстання придушено. Невгамовне повстан
ське вогнище палаю загравою пожеж і залито потоками селянської 
крови. Але причини, що спонукали селянство на нове повстання, аж 
ніяк не усунуто. Навпаки кривава розправа викликав новий приплив 
обурення і нову жадобу помсти.

Повстання в липні — серпні 1930 року істотньо відрізняються від 
попередніх повстань. В той час, як. повстання в Куге-Дамені проти 
Аманули проходило під реакційними ісламістськими гаслами і під 
сильним ідеологічним впливом духівництва, липневе повстання від
значаються яскраво виявленим антипопівським характером. Духівни
цтво, що уклало тісну спілку з Надіром намагалося використати свій 
авторитет, щоб льокалізувати рух. Уряд відрядив до повсталих райо
нів видатних мул, що аґітували там за припинення. Але селянство 
їх  не слухало і довелося їм ганебно тікати. Обурені повстанці за
били одного з видатних місцевих улемів, що намагався «напутитн» 
людність. Попам остаточно не щастило в Куге-Дамені. За короткий 
час селянство переконалося, що духівництво цілком у ворожому та
борі, вплив та авторитет мул різко підупав, і рух розвивався не вва
жаючи на рішучий опір духівництва.

Ідейними і практичними провідцями повстання зробилися пред
ставники проґресивної інтелігенції. Між повстанцями і проґресив- 
ними елементами кабульської інтеліґенції був певний зв‘язок. Одно
часно з початком повстання уряд викрив у Кабулі запільну організа
цію, на чолі якої стояв колишній кабульський міський голова Абду
рахман. Його негайно завісили. Незабаром скарали смертю ще кілька 
десятків учасників змови. Ця подія надзвичайно знаменна. Не зва
жаючи на трагічнйй фінал змови й повстання, самий факт змички 
поміж селянським рухом на Півночі і поступовою афґанською інтелі- 
ґенціюю маю величезне принципове й практичне значення. Він красно
мовно свідчить про ті якісні зміни, н£о сталися за короткий час. 
Селянство, розчарувавшись в духівництві і викривши його справжню
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рОЛЮ, ВИХОДИТЬ З шд попівського впливу і  дщ всупереч ПОПІВСЬКИМ 
вказівкам. Шукаючи політичного й ідейного керівництва, воно спіл
куються з  поступовою афганською інтеліґенціюю.

Афґанська проґресирна інтеліґенція, незадоволена реакційним 
курсом Надір-хана, шукаю соціальної бази, що стала б за підпору в 
боротьбі проти февдально- поміщицького режиму Надіра. Об'єднання 
афґанської прогресивної інтеліґенції з таджицьким селянством значно 
поширюю рямці революційного руху, тому що виводить йогб за межі 
суто-таджицького руху, і утворюю передумову для організації селян
ського руху у всеафґанському маштабі. Афґанська інтеліґенція, що 
приєднуються до руху таджицьких селян, може стати містком, що 
об'єднаю рух багатоплемінного селянства Афґанестану.

Розгром руху на півночі і кари в Кабулі, безсумнівно, заподіяли 
велику шкоду селянському рухові. Але ці поразки не можуть оста
точно усунути питання селянської революції. Економічні і політичні 
причини, що викликають революційний селянський рух, не зліквідо
вано. Кари смертю і карні експедиції не розв'язують жадного основ
ного питання, поставленого селянством. Процес визволення селянства 
від попівського впливу і об'єднання його з поступовими елементами 
афґанської інтеліґенції, що намітився, є не випадкове й штучне 
явище, а глибоко органічний і закономірний процес. Поки що він 
маю первісний і малооформлений характер, але його чекаю, мабуть, 
серйозне майбутню. Селянський рух в Афґанестані ще не сказав свого 
останнього слова.



Б. РЛСЬІН.

АҐРАРНЕ ПИТАННЯ В СУЧАСНІЙ ЯПОНІЇ.

Якщо перед імперіялістичною війною аґрарне питання багато ва
жило тільки по деяких країнах, то за наших часів воно є одним із 
найактуальніших питань не тільки ,для аграрних і колоніальних країн, 
як Сполучені Штати, Німеччина, Японія та інші. За наших часів 
аґрарне питання набрало такої ваги і при тому для стількох країн, 
що його вповні можна вважати за одне з найактуальніших % питань 
світового капіталістичного господарства.

Це пояснюються тим, що після війни, в звсязку з загальною кри
зою капіталістичної системи, противенства поміж розвитком вироб
ничих сил і виробничими взаєминами в галузі сільського господар
ства різних країн повстали в усій своїй гостроті. Тому, як наслідок, 
ми спостерігаємо зріст революційности селянства в переважній біль
шості країн. Тому зрозумілий і той революціонізуючий вплив, який 
мала імперіялістична війна майже на всі країни світу, в тому числі 
й на Японію. За словами Леніна, війна була могутнім режисером, 
що пустив в рух революційні маси по різних країнах.

На господарстві Японії війна позначилася тим, що форсувала 
розвиток капіталізму в країні, головним чином, за рахунок руйнації 
господарства в країнах, що воювали. Але виключно високі темпи 
розвитку капіталізму в Японії за останні 60 років, що досягли свого 
апогею підчас війни (коли основна і визначальна сила сучасної Япо
нії, монополістичний капіталізм (імперіалізм) довів до грані свою монопо
лію експлуатації цілого ряду колоніальних і напівколоніяльних країн 
сусідів), з закінченням останньої різко зменшились і дійшли до над-  ̂
звичайно різкого рівня. Після імперіялістичної війни почалася криза 
японського капіталізму, почалося різке загострення його зовнішніх і 
внутрішніх противенств, почався період різкого загострення класових 
противенств в Японії.

Після війни ми спостерігаємо зниження життьового рівня ро
бітничої к ляси і біднішого селянства. Отже, в 1929 році кількість 
занятих в промисловості робітників зменшилась, в порівнанні з 
1926 роком, більше ніж на 8% (зарплату знижувано само собою). З 

'другого боку 46% всієї оброблюваної землі є в оренді, за яку орен
датори платять ї ї  власникам натурою біля 55% урожаю.

Ознаки аграрної кризи виявилися в Японії до ї ї  початку по ін
ших країнах, а саме незабаром після початку імперіялістичної війни.
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Основною передумовою сильного загострення аграрної кризи за 
останні два роки була наочність в країні цілого ряда не|>озв1язашіх 
болючих питань, зв‘язаних з давно доспілими прогивенствами поміж 
розвитком виробничих сил у сільському господарстві і існуючими 
земельними взаєминами, т. т. наявність гострого аграрного питання. 
Депресія на світовому сільсько-господарському ринкові, що виявилася 
в падінні цін на цілий ряд продуктів сільського господарства Японії 
(риж, чай, кокони), лите поглибили аграрну кризу в Японії.

Ознаки вказаної кризи вперше виявилися у славетних «рижових 
заколотах» 1918 року, коли пролетаріат і, одночасно, основні адаси 
селянства Японії вперше, після тривалої тиши, виступили на аван
сцені політичного життя країни.

Тому, що ці події мають особливий інтерес, ми розповімо про 
них детальніше. 10 серпня 1918 року, в маленькому селі префектури 
Таяна, юрба дружин рибалок, що стояла в черзі за рижем, обурена 
знову підвищеними цінами, почала розбивати крамницю. Заколот 
швидко перекинувся у сусідні міста і незабаром охопив усю середню 
Японію. В Кіото, Осака і Кобе (найбільші торговельні центри) юрби 
бідаків розбивали крамниці рижу і будинки їхніх власників. В Кобе 
обурена маса в кілька десятків тисяч люду попрямувала до приміщень 
найбільшого в Японії торговельного дому Судзукі, що був головним 
орендарем на рижовій біржі і, не вважаючи на охорону поліції, 
спалила так торговельні приміщення і фабрики, як і приватні квар
тири управителів і вищих службовців фірми.

Слід відзначити, що коли пожежні команди намагалися гасити по
жежу, то юрба ставила їм опір. Поліцаї також не могли вправитися 
з юрбою.

Заколоти швидко поширилися на село. Селяни почали також роз
бивати крамниці рижу, що належали багатим власникам, і їхні млини.. 
Характеристично, що коли поліцаї в багатьох місцях заарештовували 
заводців, то ті, що їм співчували, били на сполох й на його гук 
прибігали численні юрби селян із сусідніх сел, озброєні списами, 
топорами і бамбуковими ратищами, і примушували владу звільнити 
заарештованих.

І тільки в Токіо поліції пощастило одразу припинити заколоти. 
Юрби в кілька тисяч чоловіка розганяло військо і вони нічого не 
могли зробити.

За офіційними даними між 11 і 19 серпня по всій Японії було 
зареєстровано 234 заколоти, з яких 177 по містах і 57 — по селах. 
Кількість учасників приблизно дорівнювала 232 тисячі люду.

Рух зголоднілої сільської і міської бідноти жорстоко придушило 
військо. Тих, що насмілилися протестувати проти експлуатації та 
соціяльного пригноблення, було жорстоко покарано в£язницею і ка
торгою.

Треба відзначити, що ціни на риж, що в Японії зросли за час 
війни, в 1918 році дійшли небувалих розмірів. Бідніші кляси люд
ности майже зовсім не могли його купувати. Тому і зрозуміла масо
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вість рижових заколотів. Звичайно, основні причини заколотів 1918 р. 
значно глибші,— високі ціни на риж були лише приводом для по
встань.

В наслідок заколотів ціни на рйж знизилися майже вдвою, по
дався до демісії найреакційніший кабінет маршала Тераучі і на зміну 
йому прийшов лідер партії Сейюкай— Хара. Але основний наслідок 
революції полягав в тому, що робітники й орендарі Японії засвоїли 
значення масового безпосереднього діяння.

Основні селянські маси засвоїли значення революції 1918 року 
по-евойому. Починаючи від цього року, крива аґрарного руху різко 
піднялася догори. Якщо в 1917 році було 85 випадків, так зв. оренд
них конфліктів по всій Японії, то в 1918 році їх було 256, а в 
1920 р. вже 408. А тому, починаючи рід вказаного періоду, аґрарне 
питання в Японії стаю найгострішим питанням господарчо-політич
ного життя країни і відповідно починав притягати до себе увагу 
навіть буржуазної громадськості! і преси, що до того часу взагалі за
перечували наявність ціюї проблеми в Японії.

Нижче ми спробуймо виявити причини, що утворили умови для 
загострення класових противенств на селі в Японії і наслідки, які 
воно спричинило.

И.

Територія власне Японії тепер маю 38.158 тис. га або 38.879 тьо 
(тьо дорівнюй 0,91 десятини або 2,4 акра), т. т. в двадцятеро менша 
за Сполучені Штати. Людности на ній (в 1928 році)— 61.316.600 чо
ловіка, або вдвою менше, ніж у Сполучених Штатах. Отже щільність 
населення на 1 кв. кілометр дорівнюй 160,7 чол. *) (величина вища 
навіть за таку густо залюднену країну, як Англія). З цього видко, 
що Японія— країна з надзвичайно високою щільностю населення. 
На той же час площа усію*ї оброблюваної (в 1928 р.) землі дорівнюй
6.030.000 га, т. т. приблизно— 16% площі країни. Решта— 64% роз
діляються так: ліса —48 %, пасовиська і пустелі— 8 %, інші землі—28 %.

З наведеного видко, що на душу населення в Японії припадаю 
оброблюваної землі 0,1 тьо: 1 дес. маю прогодувати 11 чоловіка.

Решта землі мало придатна для рільництва, майже всі придатні 
землі вже використано. Але й придатна для обробки площа з неви
користаних до цього часу земель, за існуючої техніки обробки землі 
і, головним чином, за існуючих соціяльно-економічних умовин, втя
гуються в обробку надзвичайно кволо.

Так, за даними японської статистики, в Японії ю придатньої для 
обробки, але ще не використаної землі близько 2 млн. тьо, т. т. 
близько J/a усіюї оброблюваної землі. Уряд вже кілька років вживав 
заходів до ї ї  обробки і всіляко заохочую на цю справу, видаючи суб
сидії на кожне нове оброблене тьо, однак, за відомостями, що ми

М Цифровий матеріал взято з «Аишіаіге international de statistique agri- 
соїе» An. 1928/29.
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маюмо, від 1928 до 1924 року оброблено лише 94 тис. тьо, при чому 
площа обробки нових земель зменшуються з року на рік.

Основними причинами цього Ю’ високі орендні ставки на землю; 
потреба витратити багато часу, праці і грошей для того, щоб ці землі 
стали більш-менш рентабельними, чого не може аж ніяк зробити 
японській селянин, не маючи потрібних для цього коштів; злі кліма
тичні умови в тих місцевостях, де лежать необроблені землі.

Японські спеціалісти скептично ставляться до можливости тепер 
обробити необроблювану площу, про це свідчить, напр., така думка 
японського буржуазного публіциста-аґрарника, Накадзава Бендзіро1): 
«Гадають, що у нас ю ще придатньої для обробки землі 2 млн. тьо. 
Адже ж за три тисячі років ми тільки дійшли до 6 млн. тьо. Вихо
дячи з цього досвіду, нам треба для обробки двох млн. тьо тисячу 
років. Якщо ми припустимо, що технічні удосконалення зменшать 
цей термін до 1 /з, то й тоді потрібуватиметься 333 роки, а між тим 
людности у нас за 50 років буде вдвою більше». Такі арґументи, 
природньо, не серйозні. Вони спрямовані на те, щоб виправдати су
часний стан справи. Ми значмо приклади дуже швидкого поширення 
оброблюваної площі за сучасної техніки (Канада, Арґентіна), не 
кажучи вже про поширення посівної площі в Рад. Союзі в наслідок 
соціалістичної реконструкції сільського господарства. Але в Японії 
існуючі виробничі взаємини гальмують розвиток виробничих сил в 
сільському господарстві і за сучасних соціяльно-економічних умов, 
дійсно, не можна чекати швидкої обробки вказаних 2 млн. тьо.

Площа, яку оброблюються тепер в Японії, розподіляються за основ
ними культурами так:

Р и ж .................................................... 49,8%
Мугі (ячмінь, пшениця) . . . 23,4%
С о я .................................................. 6,8 %
Солодка картопля 3,3%
Городні культури........................... 6,9%
Т ех н іч н і......................................... 3,7 %
Інші к у л ь т у р и ................................6,6%
Р а з о м .............................................   100%

Отже, під хлібними культурами в Японії занято 73,2°/0 всіюї 
оброблюваної землі, що випливаю з потреби видобутку найбільшої 
кількости хліба, щоб прогодувати 60 млн. люду, що живе в країні. 
Через інтенсивну обробку землі, що досягла в Японії найвищого 
ступеню через сприятливі кліматичні умови, японське сільське госпо
дарство маю від своюї землі значно більші врожаї, аніж Европа й 
Америка. і

Слід відзначити, що через малі земельні наділи, бідність основної 
маси селянства і дешеву робочу силу, сільсько-господарські машини 
мало уживаються в сільському господарстві Японії. Весь процес оброб-

]) Цитовано з книжки О. Шетнера «Аґрарне питання в Японії».
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ки полів проводиться майже голими руками. Так, наприклад, на 
обробку однієї десятини рижового поля японський селянин витрачав 
230 днів.

Вказаний метод обробки, що має грьохтисячолітню історію, дове
дений до грані можливого розвитку, та ще до того добре поставлена 
техніка іригації ланів, яку проводиться в Японії на кооперативних 
засадах, і вживання значної кількості! угноєння, дають відповідні 
позитивні наслідки. В той час, як в Англії з одного акра землі зби
рають 32— 33 бушелі пшениці, урожай рижу з одного акра в Японії 
дає 40 бушелів. До того ще, через сприятливі кліматичні умови, в 
Японії знімають два врожаї на рік, а по деяких місцях навіть і три.

Ось тому, Японії вдасться, до останнього часу, прогодувати свою 
людність протягом цілого року майже цілком своєю продукцією, не 
вважаючи на те, що одна десятина має прогодувати 11 чоловіка. В 
той же час одна десятина землі в Англії протягом року годує тільки 
2 чоловіка.

Це підтверджується такими цифрами (в тис. коку)1) імпорту і річних 
лишків рижу в Японії (беремо риж, тому, що останній Є основним 
продуктом харчування людности країни):

Р о к и Спожи Імпорт чуж. Лишок по-
вання рижу передн. року

1925 . . . 67.060 5.136 5.210
1926 . . . 68.249 2.141 5.500
1927 . . . 67.192 4,129 5.967
1928 . . . 70.346 1.753 5.765
1929 . . . 69.575 1.277 7.840

Цінність продукції сільського господарства Японії має, ще й досі, 
високу питому вагу в загальній цінності продукції країни. Так, зага
льна цінність продукції сільського господарства в 1921 році дорів
нювала 3.502.622 тис. ієн, а цінність промислової продукції країни, 
за той же період, разом з вартостю тої сировини, яку їй дало сіль
ське господарство країни, визначається в 5.599.525 тис. ієн.

НІ
У попередньому розділі ми вказали, що не вважаючи на обмаль при- 

датньої для обробки землі, Японія годує населення країни протягом 
цілого року майже цілком власною продукцією. Однак, балянс спо
живання і вирощення рижу в країні все ж неґативний, тому риж 
довозиться з японських колоній (Корея, Формоза) і частково з сусі
дніх країн (Китаю й Індії). Зрозуміло, що імпортний риж головним 
чином задовольняє потреби міської людности, тому що селяніґ самі 
здадоть біля 60% своєї продукції, як плату за оренду, залишаю
чись на голодній пайці, як це ми покажемо нижче.

Обмаль рижу та інших продуктів харчування, особливо позна
чається на біднішій частині японського селянства, через специфічні

9 Коку—14,5 відра.
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соціальні умови існування останнього, які виникають в свою черіу 
З браку оброблюваної землі. Де стаю за одну з основних иричин 
Зросту класової боротьби в японському селі і відповідної гостроти 
аґрарного питання в Японії.

Нижче ми простежимо характер цього явища, його причини й 
розвиток. За даними японського перепису 1920 року кількість хлібо
робської людности становила—26.945 тис. чол., за загальної кілько- 
сги людности країни, у вказаному році в 55.849 тис. чол. Отже, пи
тома вага хліборобів становить 48,2%. При чому за обрахунками де
яких економістів, фактична питома вага хліборобів трохи вища 
за вказану. Це пояснюються тим, що статистика Японії не застосовую 
до хліборобів осіб, що займаються рибальством і працюють на сіль
сько-господарських фармах. У вказаному 1920 році площа оброблю
ваної землі дорівнювала 6.084,3 тис. тьо. Отже, на одного хлібороба 
припадало 0.226 тьо або на пересічну родину в 5 чол.— 1,13 тьо. Про
те, для більш менш можливого існування японської родини вважа
ються за потрібне 3— 5 тьо землі.

Фактична земельна забезпеченість основної маси японських хлі
боробів визначаються такими цифрами: до 2 дес., т.т. менше за пот
рібну норму, в 1912 р було 4.894.088 господарств або 9 0 ^ , в 1922 р.— 
4.891.094 господарства або 89,91%. Інакше кажучи, протягом вказа
них 10 років не було жадних серйозних зрушень в бік поліпшення 
економічного становища селянства Японії. 90% останнього, т.т. 
бідніша частина, живе на голодній пайці, тому що вона не маю змо
ги прикупити стільки продуктів, скільки треба. Правда, в середині 
ціюї групи сталися деякі зрушення, але дуже незначні. Найнезабез- 
иеченіша група, що обробляю площу до 0,5 тьо зменшилася від 1912 
до 1922 року на 106.662 господарства. На той же час група, що 
оброблюю до 2-х десятин збільшилася за той же період на 90.711 го
сподарств, т.т. загальна площа землі господарств, що обробляють до 
2-х десятин, збільшилася за той же період приблизно на 98 тис. тьо. 
В той же час фактичне збільшення середнього розміру оброблюва
ної площі на 1 господарство, за вказаний період, досягаю 0,6 тьо і 
загальне збільшення площі оброблюваної землі 332.602 тьо.

Де ж поділася решта—234.602 тьо? Виходить, що група, що оброб
ляю понад 3 тьо збільшилася за 10 років на 15.790 господарств. Інакше 
кажучи, в основному використання нових земель йде на збільшення 
глитайських і поміщицьких господарств, в той час, як становище 
бідняцького й середняцького селянства, щодо кількості! оброблюва
ної площі, залишаються стабільне.

Таке ж явище ми спостерігаюмо і в землеволодінні. За даними 
урядової статистики за 1924 рік помітно стабільність ба навіть і де
яке збільшення питомої ваги земельних власників, що мають до 3 тьо 
землі (96,5% в 1912 році і 99,2% — в 1922), зменшення питомої 
ваги групи господарств, що мають понад 3 тьо (8% в 1912 р. і 7,7% 
в 1922) і збільшення питомої ваги групи власників, що мають понад 
10 тьо (0,9% в 1912 р. і 1,08% в 1922).
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ІЗ загальної кількости в 4. 868.531 землевласників на кінець 1922 р. 
2.388.968 володіло ділянками землі меншими від 0,5 тьо, а тих, що мали 
більше 0,5 тьо, але менше одного, було 1.180.246 господарств.

Таким чином, карлікових володінь, що зовсім не можуть прого
дувати свого власника в указаному році, було в Японії 72,3%. При- 
родньо, що ця колосальна кількість селян, що сидять на таких ділян
ках, хліба з яких не вистачав, щоб існувати хоча б напівголодними, 
мусила або зовсім відмовитися від сільського господарства—продати 
свою землю, або ж доорсндувати частину землі у великих земельних 
власників.

За даними «Рабочего ежегодника» (за 1925 рік) *) видко, що оренда 
землі домінуй в японському сільському господарстві.

Характер землеволо- Кількість 0/ 0о/0
діння господарств

Власники (що сіють тільки
на власній землі) . . . .  1.662.479 30.5
Напіворендарі.......................  2.235.651 41.1
О рендарі................................  1.541.279 28.4

Разом 5.439.409 100%
69,5 % селянських господарств Японії, що не мають потрібної кіль

кости землі для того, щоб прохарчуватися, g орендарі і напіворен
дарі.

Динаміка розвитку цього процесу така: З
Форми 1912 р. 1922 р.

землеволодіння кідьк. господ. %% КІЛЬК. господ. %%

Власники 1.763.840 >32.4 ' 1.662.479 30.6
Напіворендарі 1.497.820 27.6 1.541.279 28.3
Орендарі 2.176.391 40.0 2.235.651 41.1

Разом 5.438.051 100% 5.439.409 100%
З цифр видно тенденцію до пролетаризації середняцького селян

ства, збільшення кількості напіворендарів і орендарів та рівнобіжно 
безперервний розвиток оренди.

Основним джерелом для оренди q господарства, що самі не пра
цюють біля землі, але мають ї ї .  Це— головним чином, поміщицькі 
господарства, що концентрують в своїх руках значний фонд землі і 
віддають його в оренду. Меншу частину поміщицьких земель занято 
під плянтації, де вирощують промислові культури (чай, кокони, інди- 
ґо і т. ін.).

За обрахунками О.Плентнера, в 1923 році землеволодіння розпо
ділялося за категоріями господарств і окремих угруповань так: 
2.240 тис. господарств орендарів і напіворендарів володіли площою 
близько 600 тис. тьо, 1.665 тис. господарств власників володіло пло
щею від 1.664 тис. до 2.980 тис. тьо і 974 тис. господарств поміщи
ків володіло площею від 1.362.500 до 5.749 тис. тьо.

*)Тані Томней. «Крестьянство и аграрний вопрос в Японии».
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Така велика амплітуда коливань щодо розмірів площі пояснюють
ся особливостями японської сільсько-господарської статистики, що 
не даю можливости точно підрахувати вказані величини. Треба за
стерегти, що під поняттям «поміщики» О. Плетнер розумію господар
ства, що не працюють біля своюї землі, а віддають ї ї  в оренду.

За обрахунками Г. Тані, площа дрібного селянського землево
лодіння в 1922 році дорівнювала 53,6% усіюї оброблюваної площі, а 
площа оброблювана орендарями дорівнювала 46,4% усіюї площі.

З наведеного видко, що оренда землі в Японії сягаю колосальних 
розмірів і ю специфічною властивостю виробничих взаюмин японсь
кого села. Тому орендне питання в усій сукупності питань, зв’язаних 
З розв£язанням доспілих прогирічь у сільському господарстві Японії, 
посідаю центральне місце.

Для того, щоб зрозуміти сучасні умови оренди землі в Японії^ 
треба урахувати, що принцип приватньої власности на землю було 
встановлено порівнюючи недавно, а саме після буржуазної рево
люції 1868 року. До цього часу, за доби Шогунату, земля в прин
ципі належала державі, що й розподіляла ї ї  поміж хліборобами. Од
нак, в процесі історичного розвитку, під впливом різних нашарувань^ 
як-ось—обробка нових земель, дарування землі на невизначений тер
мін за послуги, спадкоюмне управління окремими провінціями і т. ін., 
утворилися такі умови, в наслідок яких основна площа оброблюваної 
землі фактично належала великому панству—февдалам, а селяни оброб
ляли ї ї  і платили за це ренту.

При чому за критерій оподаткування селянства на той час був 
той принцип, що селянам треба залишати як раз стільки, скільки їм 
треба для того, щоб не вмерти від голоду, «бо інакше вони лінува
тимуться». А тому що селянство ю основою прибутків держави, то 
це загрожуватиме добробуту його. '

Здійснювалося принцип відомого адміністратора епохи Токугава— 
Хонда Масанобу *): «Найліпший спосіб управляти селянами в тому, 
щоб залишити їм тільки їжу потрібну на один рік, а решту заби
рати, як податок. Треба управляти так, щоб у них не було ані зай
вого майна, ані бракувало потрібною».

Щ о зайвини не залишалося, видко з того, що до революції се
ляни платили близько 70% своїх прибутків, як податок.

Виробничі взаюмини на селі, що склалися за доби февдалізму, 
не зникли і на сьогодні, коли в Японії паную фінансовий ж капітал. 
Залишки февдалізму не тільки не ліквідовано в Японії, але вони і 
тепер визначають в основному форми експлуатаціїлПри чому закаба- 
лене і забите японське селянство, довго мирилося з жахливою експлу- 
атаціюю, так ніби то вона* була неминуча і слушна. В цьому і поля
гаю історичне обґрунтовання сучасних кабальних договорів між япон
ськими землевласниками і орендарями.

*) Хондзе Ейдзіро. «Соціальна історія Японії».
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Треба відзначити, що за феодалізму до певної міри умови існу
вання біднішого селянства часами були кращі, аніж тепер за капі
талізму. Тому що за февдалізму держава все ж таки іноді втручалася 
у суперечності, що виникали між поміщиками й селянами, в той 
час як тепер ці взаємини реґулюю суворий закон капіталістичної 
економіки.

Для того, щоб виявити економічне становище сучасного японсь
кого селянства, треба виявити існуючі в Японії умови оренди. Не 
торкаючись видів оренди, яких в Японії дуже багато, ми вважаймо 
за необхідне зупинитися на характеристиці орендного договору, що 
внрішаю матеріальний стан селян-орендарів.

Гадають, що орендний договір, як юридичний інститут, уведено в 
Японії нещодавно. Звального визнання він набрав лише за часів 
імперіалістичної війни. До того часу існувало таке становище, що 
поміщик з своюї ласки дозволяв селянам опрацьовувати свою землю 
і за це вимагав від них лише «послуху». А договору не складалося. 
«Послух» полягав у тому, що селянин більшу частку гуртового при
бутку віддавав поміщикові і, крім того, поміщик мав право ще ви
магати від орендаря, щоб він дурно працював на поміщицьких ланах. 
Як гарантію, вимагалося мати ще поручника, який своїм майном 
відповідав за те, що орендар виконав свої обовсязки, і крім того, за
платить поміщикові заставу в розмірі річної орендної платні, вперед 
за рік.

Це все ще не відійшло у минуле і тепер панщина по деяких міс
цях (наприклад, південь острова Кюсю) існую й досі.

безпосередню ознайомлення з змістом сучасного орендного дого
вору даю переконливі докази кабального стану орендарів. Ілюструюмо 
вказане характеристичним договором. *) \

«Провінція повіт селище
Рижове поле (такого то) стільки то тан».

«Цим свідчу, що я дійсно орендував вказану землю на термін від 
такого то до ^такого то року. Я зобов1язуюсь додержуватися встанов
лених законів і місцевих звичаїв. Обробляючи землю, як найпильніїіі 
дбатиму за угноюння і потрібне насіння. У вказаний вами день і 
час я вноситиму вам орендну платню, чи вродить того року, чи ні. 
Коли ж виявиться, що риж поганої якости, я зобов‘язуюся замінити 
його на кращий. Поки не внесу орендної платні, я не маю права ані 
продавали, ані споживати рижу з орендованих ланів. Як що орендну 
плату даного року не можна буде внести рижем, то, за вашою зго
дою, я внесу ї ї  грішми, по ціні рижу на ринкові. Всі роботи для 
полагодження іригації, зрошення та інші удосконалення проводи
тиме виключно мош коштом, так само, як і різні витрати, звязані з 
запобіжними заходами проти шкідників і т. ін. Я зобов’язуюсь не 
передавати землі іншим особам, але, коли б це було неминуче, зобовся-

*) Цитуються з книги Г. Тані «Крестьянство и аграрний вопрос в Японії».
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зуюсь вносити орендну платню з збільшенням на *2%. Якщо, за 
час моюї оренди, ви виявите недбайливе ставлення до роботи, недо
держання термінів і т. ін., ви маюте певне право відібрати від мене 
землю і я ні в якому разі не заперечуватиму. Коли ж я не виконаю 
зобов'язання грошові, або які інші, на час закінчення оренди, то весь 
урожай залишаються вам і я цього не заперечуватиму. Коли ж на 
момент виплати пені за невиконання орендного договору мене не 
буде на_ місці або я захорію, то всі мої зобов'язання без заперечень 
приймаю на себе мій поручник.

Орендар (адреса) Поміщик (адреса)
Поручник (адреса)»

Фактично надведений договір не ю договір, оскільки він не перед
бачаю обопільних зобов'язань сторін. Він тільки реюструю кабальні зобо- 
в'язанн я орендаря.

Щ о до орендної платні, то до останнього часу, в більшості про
вінцій, ї ї  платять натурою—рижем, а з суходольних полей—ячменем, 
пшеницею, союю. Розмір орендної платні залежить від потреби 
на землю в даному районі, від родючости землі, від того, як близько 
вона лежить від великих залюднених центрів. За всіх вказаних коливань 
середній розмір орендної платні надзвичайно високий.

За обчисленням японського міністерства хліборобства й проми
словосте (за 1920 — 1923 р. р.) середній розмір орендної платні по 
всій Японії для рижових полів дорівнював 55% урожаю. При чому 
треба відзначити, що звичайна фактична орендна платня (останніми 
роками) буваю трохи нижча за договірну. Це пояснюються тим, що 
під час реалізації урожаю все частіш виникають конфлікти і орен
дарі добиваються зниження орендної платні.

Питома вага орендної платні, в залежносте від якости землі, ви
значаються такими цифрами:

Найкраще 
рижове поле

Від поля з одним
урожаюм . . 54,7%

Від поля з двома 
# урожаями 58,1 %

Середню 
рижове поле

53,5%

56,9%

Найгірше 
рижове поле

51,1%

54,6%

За надзвичайних випадків, коли вродить менше, як J/3 звичайного 
врожаю, орендарі іноді за останні роки добиваються відміни орендної 
платні на цей рік.

Тепер ми подивимося, що ж залишаються японському орендареві 
після того, як він заплатить оренду і оскільки його чисті прибутки 
задовольняють його потреби.

За даними обслідування міністерства хліборобства *), бюджет селя
нина-орендаря такий:

J) Цитуються з книги Г. Тані аКрестьянство и аграрный вопрос в Японии».
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Статті прибутку

Урожай рижу з 112 тьо поливного поля . . 1.003,94 ідни,
Урожай му ги (другий засів після рижу) з

того ж поля...........................................................  64,34 »
Урожай інших культур з 0,3 тьо суходоль

ного п ол я ................................................................  66,24 »
Урожай з саду та г о р о д у .......................................  15,48 »
Заробіток від н а й м ів .............................................. 56,24 »

Р а з о м  . . * 1.206,24 ідни. 
Статті витрат

їжа для 6 чол..............................................................  306,09 ідни.
О д я г .............................................................................. 51,54 »
Господарчі витрати . '................................................ 44,33 »
Сіль.-госп. знаряддя, угноєння та інш. . . . 207,87 »
Податки та інш. грошові повинності . . .  330,50 »
Вино, горілка та інш..................................................... 42,81 »
Різні в и т р а т и .............................................................. 133,90 »
Орендна платня .........................................................  504,30 »

Р а з о м  . . . 1.360,34 ідни.

Дефіцит — 154,10 ідни.

Розподіливши вказані статті витрат орендаря на свою родину і 
витрати на виробництво, ми матимемо для 1-ої групи 617,67 ідни 
і для другої 742,67 ідни. Отже, виходить, що японський орендар мад 
виробити продуктів на суму — 1.206,24 ідни для того, щоб мати мож
ливість витратити на існування сводї родини 617,67 ідни, і тоді ще 
він буде винний 154,10 ідни. Отже, фактично він може витрачати 
на життя лише 463,57 ідни, пересічно на душу — 73,93 ідни. В той же 
час на нормальне харчування дорослої людини треба витратити 200—  
230 ідни на рік.

Тому й зрозумілий вислів, що існуд по японських селах і стосу- 
дться хворих— «Йому вже дали доброго рижу», як уявлення про най- 
делікатнішу їжу. Бо за звичайних умов японські селяни продають 
свій ліпший риж і за ці гроші купують риж найгіршого ґатунку і 
змішують його з ячменем.

Отака таблиця дад порівняння трьох пересічних бюджетів найхарак
терніших соціяльних груп японського села:

- Поміщик Селянин-власник - Орендар
П р и бутк и ................... 5.154,88 ідни 1.490,89 ідни 1.206,24 ідни
Витрати....................... 5.035,30 » 1.672,37 » і . 360,34 »
Прибуток або дефіцит 119,58 » 182,58 » 154,10 »

Характеристично, що дефіцит власника більший за дефіцит орендаря. 
Фактично становище трохи інше. Якщо ми порівнядмо статті витрат 
на родину й виробництво у селянина власника і орендаря, то вияв-
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ллється, що власник витрачав на свою родину 1.186,38 ієни, а орендар— 
617,67 ієни і 486 ієн на витрати зв‘язані з виробництвом, тоді як 
орендар витрачав на теж саме 742,67 ієни.

Отже, загальний рівень існування родини селянина-власника вищий 
за рівень існування родини орендаря майже вдвоє*

Виникав питання, яким же чином орендар зводить кінці з кінцями? 
Виходить, що питання розвсязується, з одного боку, нещадною експлу
атацією своєї власної родини, аж до маленьких дітей, і з другого —  
через позики. «Для цих економічно поневолених селян немає певних 
годин роботи. Вони йдуть на роботу вранці, на світанку, і поверт^ 
ються, коли вже зовсім смеркне. Вночі й в негоду вони вдома займа
ються будь-яким ремеством, заробляючи кілька ієн» *) Діти, які тільки 
но починають самостійно пересуватися, і діти, які можуть хоч що 
небудь ще робити,— всі беруть участь у роботі.

З другого боку, за відомостями японського міністерства фінансів, 
заборгованість японських селян така:

1911 рік . . 746 млн. ієн або 135 ієн на одне господарство 
1913 » . . 942 » » » 180 » » » »

Ми, на жаль, не маємо даних про заборгованість за наступні роки, 
але те, що вона збільшилася, не підлягає сумніву.

Заборгованість 1913 року розподілялася поміж окремими соціяль- 
ними групами в такий спосіб:

Поміщики................. 2.124.200 ієн
Селяни-власники . . 456.140.826' »
Напіворендарі . . . 411.980.695 »
О рендарі*................  72.009.416 »

Р а з о м  . . 924.254.137 ієн.

Зрозуміло, що бідніша маса боржників не має надії будьколи ви-4 
плутатися з боргів і швидко пролетаризується. Тому найменший не
врожай спричиняє в Японії справжнє лихо і найбільше відбивається 
на біднішій частині селянства.

IV.

Виключно важке і на той же час проґресуюче економічне поне
волення японського селянства примушує його шукати засобів само
захисту і розв'язання свого матеріального стану. За останній період 
позначилася також деяка тенденція в цьому напрямі і з боку уряду, 
який вже не може іґнорувати наявність серйозних аґрарних супе
речностей в країні.

Деякі кола японської буржуазної громадської надають значної 
ваги еміґрації японського селянства, і вважають, що цей захід по
винен розрядити ту «важку атмосферу», яка утворилася за останній 
час у японському селі. Розглянемо це явище з погляду його ефек- 
тивности. Еміґрація з Японії розпочалася ще в 70-их роках минулого

1) Цитується з книги Г. Тані «Крестьянство и аграрный вопрос в Японии».



148 Б. Parian-

сторіччя. Але, збільшуючись з року на рік, вона й до цього часу не 
набрала значного розміру.

Динаміка еміґраційного процесу Японії така (крім еміґрації до 
Кореї, Хоккайдо і Формози):

Р о,к и

1899 ..................
1909 . . . . . 
1 9 1 9 ..................
1929 ..................
1930 ..................

Кільк. еміґр. 
на березень і 
липень даного 

року
99.870 чол. 

230.336 » 4 
590.586 »

У %% до
всіюї люд

ности
Річна кільк. 
емігрантів

0,22 9.044 чол.
0,45 13.046 »
1,02 46.379 »
— 25.460 »
— 34.319(від 1 /Ідо 1 /VII).

Точних даних про кількість японців, що на сьогодні живуть за 
кордоном, нам не відома, але з тих даних, що ю на 1923 рік видко, 
що на Формозі, Кореї і Сахаліні у вказаному році оселилося 706.119 чол., 
а всього поза межами Японії жило менш за 2і j2% усіюї людности 
країни.

Отже, за останні роки спостерігаються деяке збільшення еміґра
ції, яке пояснюються депресивним станом японського господарства 
за цей період. Одночасно треба відзначити, що основна маса емігран
тів це не хлібороби. Хліборобів поза межами Японії в 1923 році жило 
270 тис. чол., що становило близько 1 % до усіюї хліборобської людности. 
З вказаної кількости в японських колоніях жило 100.000 чол.

З наведених даних видно, що хоча процес еміґрації і збільшуються 
щороку, проте загальний зріст його, в порірнгінні з природним при
ростом людности (що більший за 600.000 чол. на рік), остільки не
значний, що серйозно впливати на питання відносного переналюднення 
Японії, і зокрема в галузі земельної недостачі, він не може. Це 
пояснюються тим, що бюджет японського селянина-орендаря остільки 
незначний, що він не маю навіть мінімальних коштів для того, щоб 
виїхати з своюї «любої батьківщини».

Навіть залюднення колоній і вільних земель у самій Японії, до 
певної міри, гальмуються вказаною причиною. Заходи, яких вживаю в 
цьому напрямі японський уряд і саме селянство, через обмаль коштів, 
які до цього часу асиґновз'вано на цю мету, не дають достатнього 
«фекту. Якщо до цього додати, що за останній період С. Штати, куди 
їхала основна маса японських еміґрантів, заборонили їм всїзд, і що 
взагалі еміґрацію япрнців до сусідніх країн утруднено цілим рядом 
господарчо-політичних причин, то нереальність цього засобу розка
зати аґрарне питання в Японії стаю наявною.

Розказати аґрарне питання японська буржуазія не спроможна. За 
сучасних соціяльно-політичних умов вказані можливості не можна 
використати. Японському селянинові - орендареві залишаються лише 
шлях революційної боротьби, щоб розв{язати доспілі протиріччя. Цей 
шлях основні маси селянства зможуть здійснити лише в спілці з 
пролетаріатом і під його проводом. Ця боротьба вже розпочалася. За
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останні часи конфлікти між орендарями і поміщиками набрали масового 
характеру. Починаючись звичайно з економічних вимог, вони, майже 
завше, закінчуються політичними демонстраціями. ,

Щ об схарактеризувати конфлікти, що мають місце між орендарями 
і поміщиками, наведемо деякі витяги із звіту японського міністерства 
хліборобства щодо орендних страйків 1). «В Японії до недавнього часу 
землевласники і орендарі зберігали сердечні взаємини — взаємини 
хазяїна й робітника, не вважаючи на випадкові різнобої щодо тих 
або інших умов оренди. Але за останні часи нові ідеї відбилися і на 
їхніх взаєминах, і між орендарів виникли організації опозиційного 
характеру. Кількість конфліктів зростала щороку і також змінився 
їхній характер (доповідь стосуються 1924 року). Вимоги тимчасового 
зниження орендної платні змінилися на вимоги корінної реформи 
орендних взаємин на засадах довготермінової оренди. Стріжнем, нав
коло якого обертаються конфлікти, ю, правда, сутичка економічних 
інтересів, але в окремих випадках вони набирають характеру ідеоло
гічних сутичок між землевласниками і орендарями, і тим самим, що 
дуже важливо, зароджую загальну соціальну смуту.

Причини сутичок різні в кожному окремому випадку, але загалом 
головні причини — це брак землі для оранки, нерентабельність хлібо
робства, сутички при поділі прибутку між землевласниками й орен
дарями, розвиток міст і промисловости, подорожчання життя, коливання 
риночних пін, такі лиха, як поганий врожай і т. ін., змінення ідеоло
гії, висока орендна плата і т. ін. Вимоги сторін, що беруть участь 
у конфлікті, полягають у зменшенні або збільшенні середньої платні, 
у виконанні договорів, або здійсненні прав, поліпшенні умов оренди 
і т. ін., але найбільше було вимог,що стосуються розміру орендної платні. 
Раніш зниження орендної платні вимагалось тільки в роки неврожаю 
і вимоги що до цього, були досить помірковані. Тепер же ці вимоги 
стають надмірними і не залежать від наслідків неврожаю. Знизити 
орендну платню вимагають тепер до 20—30%. У префектурі Аїчі вима
гали зниження на 70— 80%. Японська селянська спілка, в конфліктах, 
якими вона керую, всюди вимагаюзнизиги орендну платню на 30% ».

Ми навмисно залишили в цьому тексті перлини «обсюктивности» 
японського урядового відомства.

Але із змісту наведених витягів, із того, як міністерство хлібо
робства взялося обслідувати конфлікти, видко, що останні набрали 
характеру масового явища, що загрожую існуванню японського капіта
лізму. І справді, зріст кількости конфліктів за післявоюнпий період

абрав загрозливих розмірів. 
Р о к а  Кілк. конф Р о к и Кільк. конф

ліктівліктів
1917 ..................  85 1921 . . . . 1532
1918 ..................  256 1926 . . . • 2713
1920 408 1930 (перша половина)— 1179
1922 . . . . . .  1578

J) Цитуються з книги Г. Тані «Аграрный вопрос и крестьянство в Японии».
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Причину росту конфліктів в основному наведено. Ми вважаймо за 
потрібне додати до цього ще одну ілюстрацію причин, що приводять 
орендарів до неминучости революційних: виступів. -

За даними «Календаря Праці» за 1925 рік !), орендар з одного 
тана землі мав:

п р и б у т к і в :  рижу 8 лантухів на суму 100 іюн, соломи на 8 іюн, 
бобів на 2,40 іюни,

в и т р а т :  орендна плата — 62 іюни, витрати на угноєння, насіння 
та інш. виробничі потреби — ЗІ ідна, разом 93 іюни.

Отже за обробку одного тана землі орендареві залишаються 17 іюн 
40 сен. Як би поміщик, щоб обробити цей тан землі, взяв наймита, 
та заплатив би йому не менш, як 41 іюну. Отже, орендар за свою 
працю маю тільки 42% того, що він міг би мати, як би він був 
наймитом і не мав би жодних зо6ов(лзань.

Подивимося, що ж хмаю з одного тана поміщик. Виходитимемо 
не з вказаних 62 іюн орендної платні, які тут вказано, а використуюмо 
трохи інші дані обслідування японського Промбанку, надруковані в 
1920 році:

ток  п о м і щи к а  з о д н о г о  тана р и жо в о г о ' поля
Статті витрат і 

прибутків Ліпше поле Середнє
поле

Гірше
поле

Орендна плата . . 48,38 39,12 28,13
Витрати . . . . 6,22 5,14 3,51
Прибуток . . . . 42,16 33,98 24,62

Отже прибуток поміщика за всіх випадків більший за прибуток 
орендаря. Крім ренти, він ще одержую понад 50% зарплатні орендаря. 
Зрозуміло, що ці 50% і ю найсильніший стимул для революційних 
виступів японських орендарів.

За даними Міністерства внутрішніх справ причини орендних 
конфліктів були такі:

1. Неврожай (вимога тимчасового 
зниження оренд, платні) . . . .  1227 випад.

2. Надто висока орендна платня . 204 »
3. Високі витрати виробництва і

збільшення цін на предмети пер
шої п о т р е б и .....................................131 »

4. Ідеологічні причини.......................121 »
5. Падіння цін на риж і пшеницю 108 »
6. Постанови не на користь орен

дарів в їхній боротьбі з поміщи
ками .......................................................102 »

7. Правове становище орендарів . . 14 »
8. Підвищення орендної платні . 10 »

_____________  Р а з о м  . . 19,17 вип.
А) Цит. за книжкою О. Длетнера.

64%
10,7%

6,7%.
6,4%
5,7%

5,3%
0,7%
0,5%
100%
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Ця таблиця да з тільки загальне уявлення про причини хвилю
вань, тому що не завжди можна встановити причину; в більшості 
випадків їх  буває декільки. Але наведені причини вказують на значне 
Зростання класової свідомости японського орендаря, що вже навчився 
підраховувати свої збитки і почав боротися проти експлуатації. Еко
номічна боротьба вже переходить на вищий щабель, набуваючи суто 
політичного характеру.

За останні часи в звсязку з падінням цін на риж, значно збіль
шився процент конфліктів на ґрунті несвоєчасної сплати оренди. 
При чому конфлікти набувають такої гостроти, що є навіть поодинокі 
випадки, коли було забито землевласників.

Щодо розв'язання вищезазначених конфліктів, то наслідки такі:

На користь поміщиків . . . . . 1,7% 
• М %

всіх випадків
» орендарів . . . . » »

К о м п р о м іс и ................................ . 71,5% » »
Ліквід. конф лікти....................... . 0,7% 

. 0,7%
» »

Покинуто орендну землю ч. . » х » N
Не з‘ясовано ........................... 21%

100%
я» ю

Таким чином значна більшість конфліктів закінчилася компромісом, 
тобто поміщики не могли перемогти, хоча за ними стоїть вся міць 
японської буржуазної державности. Це пояснюється певною з^днаностю 
орендарів, висуванням колективних вимог, що є наслідком роботи 
селянських спілок.

Зародження спілок орендарів у Японії має місце незабаром після 
революції 1868 року, але зріст їхній аж до другого десятиріччя XX ст.
6]»в незначний, і тільки після війни, після рижових заколотів, ми 
спостерігаємо, в безперечному звсязку з розвитком пролетарського 
руху, буйний зріст селянських спілок, що свідчить про зріст класо
вої самосвідомости японської сільської бідноти.

З р і с т  с е л я н с ь к и х  с п і л о к :
1910 р. 29 спілок 1925 3.496 спілок
1915 р. 83 » 1930 4.160 »
1920 р. 382 )) У

У вказані на 1930 рік 4.160 спілок увіходило 302.000 люду. Але 
досі поруч із вказаними спілками є товариства ((взаємодопомоги)), до 
яких одноразово входять і орендарі і поміщики. Вказаних організацій 
нараховується 1.972 з 244.968 членами. Крім того, є ще 638 помі
щицьких спілок, в яких нараховується 150.190 членів (за даними бю
летеню Профінтерну «Восток и колонии» за жовтень 1930 року).

Перед «рижовими заколотами» 1918 р. селянські спілки не було 
об’єднано. Кожна працювала самостійно, кожна мала ріжні цілі. Часто- 
густо до селянських спілок, нарівні з орендарями, увіходили також 
а поміщики. Але вже після рижових заколотів починається період
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класового  с а м о в и зн а ч е н н я , о б 'є д н а н н я  с е л я н с ь к и х  с п іл о к , в и р о б л е н н я  
за г а л ь н о г о  п р о г р а м у  і п о л іт и ч н о г о  о ф а р б о в а н н я .

У 1919 році в окрузі Кіото організовано з ‘ЇЗД орендарів 18 сіл. 
В наслідок цього зсїзду організовано федерацію орендарських спілок, 
метою якої було «встановити солідарність серед селянства для бо
ротьби проти поміщицького пригноблення». Федерація навіть вида
вала газету. Вказану федерацію побудовано за типом генеральної 
федерації праці. В 1921 році в Кобе скликано організаційні збори 
«Японської селянської спілки» (Ніхон номін куміай). До цієї спілки 
увіходять тільки орендарі й наймити. Ця спілка з самого початку 
деклярувала, що вона боротиметься в союзі 3 робітничою клясою. 
Японська селянська спілка взяла активну участь^в організації робіт
ничо-селянської партії. Вказана спілка організувала також спілку 
жінок селянок і спілку селянської молоді. Основні програмові ви
моги цієї організації це — соціалізація землі, ґарантія мінімальної 
зарплатні для сільсько-господарських робітників, поширення аґропо- 
літичних знань і «радісне селянське життя». Селянська спілка за 
короткий час, завдяки пролетарському керівництву, стала організацій
ним центром гострої класової боротьби в сучасному японському селі 
проти февдально-поміщицької та куркульської верхівки.

Крім «Селянської спілки» Є ще цілий ряд менших спілок, різних 
політичних відтінків, але їхнє значення значно менше.

Під впливом закону, що його в 1825 році видав кабінет Като, про 
загальне виборче право, за яким всі чоловіки, віком від 25 років, 
мають право обирати до парламенту, незалежно від їхнього майно
вого стану, перед селянством повстало завдання виробити плян дій 
під час виборів до парляменту для того, щоб добитися свого пред
ставництва. Це завдання проводили Селянська спілка й Робітни^е- 
Селянська партія. На виборах до парляменту 1927 року проведено 
11 депутатів за списками партії.

Отже, не вважаючи на терор японського уряду, все ж таки треба 
відзначити, що японська сільська біднота вже має свої організації, 
які захищають його клясові інтереси, але процент організованого 
селянства поки ще незначний. Хоча в боротьбі проти існуючих реак
ційних організацій японських поміщиків і селян-власників веде пе
ред вже така міцна організація японського села, як Селянська спілка, 
однак кількість орендарів, що нею об'єднано, далеко ще недостатня. 
Але вона все зростає, тому, що енергійні виступи спілки під час 
конфліктів здобувають їй популярність серед широких мас орендарів. 
Надалі зміцнення і поширення цієї організації залежитиме від ї ї  
зв'язку з пролетарським рухом, оскільки лише пролетарське керів
ництво, що здійснюється компартією може забезпечити і правильне 
спрямування і конечний успіх селянського руху.

З наведеного видко, що японський уряд поставлено перед селян
ським рухом, що зростає, і з яким він не може не рахуватися, 
тим більше, що він розвивається у спілці з робітничою клясою і 
загрожує самому існуванню японської буржуазії і поміщиків. Уряд
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намагався запровадити деякі паліятивні заходи. Але всі заходи, які, 
вживав японський уряд, щоб розв{язати аґрарне питання, не дають 
реальних наслідків. Це цілком природньо, тому що більш-менш ра 
дикальні заходи неминуче зачепили б інтереси поміщиків, які, не 
вважаючи на промисловий розвиток країни і велику політичну й еко
номічну ролю промислової й фінансової буржуазії,— все ж таки до 
цього часу користуються досить значним впливом для того, щоб бо
ронити свої інтереси. Залишки февдалізму й досі ще тривкі по ба
гатьох краях Японії.

Схвильований подіями 1918 року і ростом конфліктів у сільському 
господарстві, японський уряд у 1920 році організував Комітет у справі 
оренди. Метою цього Комітету було розробити заходи для боротьби 
з селянськими зворушеннями. Потім у 1924 році парлямент затвердив 
закон про третейський суд по справах орендних. Але японські орен
дарі звертаються до цього суду дуже рідко. В 1929 році було 2.735 ви
падків звертання до арбітражного суду, а в 1930 р. 1584 випадки по 
цілій Японії. При чому орендарів звернулося до суду тільки 642, 
решта ж поміщики.

В основному політика японського уряду зводиться до прискорення 
розвитку капіталістичних взаємин у селі, до утворення міцних госпо
дарств селян-власників, за рахунок поступового викупу землі у поміщи
ків. Уряд прагне утворити в сільському господарстві міцну підпору бур
жуазного ладу. Але вказаний захід вимагач від уряду витратити значні 
кошти, яких він діє може знайти, і тому ця «реформа» посуваються 
дуже мляво. Крім цього, уряд вжив низку інших заходів у галузі 
еміграції внутрішньої й зовнішньої, кредитування і т. ін., але ‘все 
це провадиться в незначному маштабі, і остільки нерішуче, що значних 
наслідків не дало.

За останній період, під впливом загально-господарської кризи, що 
ї ї  переживаю країна, аґрарне питання остільки загострилося, щона- 
віть консервативна партія Сейюкай (що в основному репрезентую 
інтереси крупних аґраріюв) 6‘ю на сполох. За газетними повідомлен
нями, вона звернулася до імператора з запискою, в якій, описуючи 
надзвичайно важке становище сільсько-господарських районів, просить 
скликати надзвичайну сесію парляменту або ж в порядку імператор
ського декрету дозволити відстрочку платежів земельного податку.

Підсумовуючи все вищенаведене, ми приходимо до таких висновків. 
Не вважаючи на високу ступінь індустріального розвитку країни, 
сільське господарство Японії й досі маю велике значення (вартість 
гуртової продукції країни). Проте, за останній період, початок XX ст., 
питома вага сільського господарства в народньому господарстві Японії 
маю тенденцію знижуватися. Причинами вказаної тенденції ю> голов
ним чином,* сучасні виробничі взаюмини (форми землеволодіння й 
землекористування). Поміщики, відбираючи близько 50% продукції 
своїх орендарів, як правило, не вкладають своїх прибутків у хлібо
робство, а орендарі не можуть це зробити, не маючи коштів.
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Збільшення противенств між розвитком виробничих сил і сіль
сько-господарськими виробничими взаєминами загострили в Японії 
аґрарне питання, основними ланками якого є недостатня землеза- 
безпеченість основної маси селянства й жорстока експлуатація орен
дарів (орендар платить поміщикові не тільки ренту й прибуток, а 
навіть віддає частину своєї зарплатні).

Вплив Жовтневої і пізніш китайської революції, а також депре
сивний стан народнього господарства Японії після війни, піднесли 
класову самосвідомість японського біднішого селянства, і це виявля
ється в об‘єднанні ї ї  під проводом пролетаріату (Робітниче-селянська 
партія), й у величезному збільшенні орендних конфліктів.

Заходи, що їх  вживає японський уряд, щоб роз»‘язати аґрарне 
питання, обмежені за своєю класовою  природою в своїх можливостях, 
не дали реальних наслідків і не можуть дати.

Розвсязати аґрарне питання за доби диктатури капіталу не можна. 
Японське трудяще селянство може здійснити аґрарну революцію 
тільки у спілці з робітничою клясою, під революційним проводом ї ї  
бойового аванґарду— комуністичної партії.
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ТАЄМНІ СЕЛЯНСЬКІ СПІЛКИ В КИТАЇ.
Л

Таємні спілки уже здавна існують в Китаї. Щ е 22 р. н. е. одна 
З таких спілок організувала повстання на півночі Китаю, т. з». «По
встання Червоних Брів». Але безперечні докази існування таємних 
спілок ми знаходимо значно пізніше, починаючи з «Ненюфара» 
(Байляндзяо), який треба вважати мабуть за «предка» сучасних спі
лок. Первісно Ненюфар був буддисгською організацією Сама його 
назва—назва одної з філософських будистських книжок, що мала ве
личезну популярність у Китаї2). Заснував Ненюфар будійський монах 
Мао Дзе Юань у XII сторіччі.

Як релігійна організація, як буддистська секта, Ненюфар мав низку 
характерних заборон. Так, члени цієї спілки мусили не вживати м‘яса, 
молока, вина та цибулі. За Вартегом 3) заборонялося також уживати 
гострої зброї та знарядь. 1351 року в Анхуї починається револю
ційна аґітація проти монголів під проводом ненюфарця Хан-Шан 
Туна. 1358 р. ненюфарці беруть Кайфін, а 1368 становлять на імпе
ратора одного з своїх ватажків — Джана під ім(ям Мін Хун У. Але 
Мінська династія зраджує нарід і Ненюфар 1621 р. знов повстає під 
проводом Сун Хун Жоу. Це повстання придушили манджури. Опір 
Китаю тягнувся аж до кінця ХУІІ ст.

1724 р. імператор Юнджен заборонив спі'лку. Ненюфар цілком 
заховався, але 1793 р. подняв повстання в Апьхуї, Хубеї, Сечуані 
та Ш ансі4). 1796 р. боротьба йшла майже в усім Західнім Китаї. 
Повстанці захопили п‘ять провінцій 5). 1804 р. повстання закінчилося. 
Нанкін, де засіли рештки повстанців, було взято. Милували лише тих, 
хто їв недозволену спілчанам страву, але цих потім сама добила спілка 6).

Частина спілки, що складалася з купців, змінила назву ї ї  на 
Увейцян (спілка бездіяльности). Це вже даоська назва 7). Спілка, 
залишившися вегетаріянською, проповідувала боротьбу з чужоземцями, 
їм приписувано вбивства місіонерів тупою зброєю. Як зникла ця 
спілка— невідомо.

Селянська частина Ненюфару пішла іншим шляхом. Про ї ї  членів 
починають казати, як про невразимих вояків, великих чародіїв, тощо. 
1813 — 15 р. р. спілка Небесного Розуму (Туньліхуй) веде боротьбу 
з манджурами в Джілі, Хонані, Шандуні та Шансі 8). Всюди 
розбиті, ненюфарці ховаються в Шандуні. Під час подій Тай- 
пінського повстання з Шандуну виходять няньфеї, яких деякі до
слідники зовуть нащадками Ненюфару. Повстання няньфеїв («смоло-
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скипників»— «нф) за Лян Ці Чао) тягнулося з 1860 р. понад десять 
років на території Шандуня, Дзянсу, Яньхуя, Хонані, Хубея та 
Джилі9). 1895 р. в Шаньдуні повстав спілка Дюджундзао10), а після 
ї ї  знищенні — спілка Великого Меча (Дадаохуй).

Молодша, як що йти за історичними джерелами, інша спілка. 
Це-Тріяда (Саньхохуй), спілка трьох Координат, під якими розуміють 
Небо, Землю та Людину. Інші наззи ї ї —їяндихуй, спілка Небесного 
Імператора, або Хунмен — Червона Секта. Вона виразно даосична, 
але мояша вважати, що це є теж нащадок Ненюфару, тої частини, 
яку було відтиснуто манджурами в& південь. Тріяда брала певну, але 
не дуже гарну ролю в повстанні тайпінгів. Друга половина XIX ст.—  
час розквиту Тріади. Вона стає всесвітньою організацією, рознесена 
всюди еміґрантами. Головні філії ї ї  містилися на узбережна Китаю; 
вплив ї ї  закордоном був дуже поширений. 1887 р. всі сінгапурські 
китайці були членами Тріяди — хунами. Індокитайські та індонезькі 
держави тремтіли від них. Боронячись від них раджа Сараваку звер
нувся по допомогу до дикунів, раджа Пераку— до англійців и).

Але те, чого не зробили багнети та кулі, зробив час. На початку 
XX в. за свідоцтвом Сунь-Веня всі філії Хунмен повернулися на това
риства взаємодопомоги. Така європеїзована людина, як Сунь, досить 
легко стала проводирем Тріяди 12).

Тепер перейдемо до апогею таємних спілок перед революцією —  
до боксерізму. Спілка Дадао виникла, як фенікс, з попілу спілки 
Дюджундзао. Разом з кількома дрібнішими вона починає боротьбу 
проти імперців. Мечів розбито. Тоді вони міняють назву з «Великого 
Меча» на «Великий Кулак». Учення про невразимість набуває най
більшого значення через бойовий характер спілки. Різні молитви та 
талісмани стають обов'язковою познакою таємної спілки. Утворюється 
боксерізм. Нарешті, запровокована манчжурсько^о бюрократією, спілка 
вчиняє боксерське повстання, скероване тільки проти чужоземців.

Після поразки руху спілки уходять у запілля, знов стають таєм
ними й їх майже не чути до епохи революції.

II
Такі могутні та живучі організації, як таємні спілки, були б не

можливими, коли б всі економічно-політичні обставини не сприяли 
їм. Отже, повстає питання про клясово-соціяльний ґрунт, на якому 
вони повиростали.

Всі спілки треба розподілити на три групи:
І. Г р у п а  б у р ж у а з н а .  Всі спілки в масі своїй складалися з 

селянської бідноти та почасти деклясованого елементу. Проте вони 
різко поділяються по тому, хто саме керує спілкою.

В таких організаціях, як Тріяда та Увейцян, безперечно керів
ництво належало буржуазії. Купецтво використовувало для боротьби 
з февдальною монархією випробувану й надійну організацію таємної 
спілки. Пригадаємо, що й Сунь-Вень, коли закладав революційну партію 
Тунменхуй (в перекладі— «спілка зв‘язаних присягою»)—пішов їх  слідом.
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1786 р. Тріяда повстав на Формрзі під проводом мільйонера Лін. 
Тріада домагала тайпінгам, поки вони не зробилися небезпечними 
для купецтва, а тоді виступила проти них. Тріяда'давала гроші Сунь- 
Веню та приєдналася до партії Гоміндану 13).

II* Г р у п а  в е л и к  о-в л а с н и ц ь к а .  Іншою спробою використати 
селянство в інтересах чужої класи були спілки, якими керували шенші. 
Таких спілок було і є дуже багато. Клясичним прикладом є «черво- 
ноброві». Зараз можна навести багато прикладів використання вели
кими землевласниками таємних спілок проти революції. Так Дашен- 
туань («спілка святих бійців») 1925 р. в повіті Гаояо в Гуандуні 
виступила разом з мінтуанями проти селянства. Часто - густо гаку 
спілку реорганізують на звичайне військо, а голова одержує гене
ральського титула.

III. Г р у п а  д р і б н о - в л а с н и ц ь к а .  Але велика більшість 
спілок додержує свойого класового  характеру. Вони своєю суттю гли
боко реакційні, завдання їх —забезпечити своїм членам змогу мирно 
обробляти власний клапоть землі. Але в умовах відвертої класової 
боротьби таємні спілки набувають позитивний характер. Вони прив
чають селян до організації, і ми часто бачимо, як із могутніх таєм
них спілок зростає справжній, революційний селянський рух. Із таких 
спілок треба назвати сучасних велетнів — Великий Меч та Червону 
Науку.

III
Кажучи про таємні спілки, не можна проминути того, що надає 

їм максимальну ориґінальність, — їх  сектові риси14).
Сучасна китайська релігія складається з чотирьох джерел:
1) Морально-етичне вчення Конфуція— «філософія чемности».
2) Містично-ідеалістичне вчення Лао Дзе про Дао.
3) Завезений до Китаю буддизм.
4) Старий пантеїзм.
Ось ця «комплексна» релігія кладе свій штамп на спілки.
Червона Наука вклоняється вогню. Вогонь символізовано в Китаї 

червоним. Червона Секта (Тріяда) охоплює здебільшого південь, теж 
символічно-червоний. Жовті списи, шовіністична організація Хонані, 
штату, який присвячено землі, йає своїм кольором жовтий колір 
«святого льосу». Учителі цих спілок незмінно ховаються по печерах 
на «святих горах» 15).

Члени таємних спілок вірять у Дао, філософський термін, із якого 
Зроблено бога. Далі йдуть дві сили всесвіту — Янь і Інь. Про них 
каже катехиза Тріяди: «Янь і Інь, небо і земля, спородили черво
них» 16). Далі йде сам Лао Дзе. Потім — Гуань Інь, жінка—буддистський 
апостол, возведена до сану богині милосердя. їй  звичайно присвячені 
всі талісмани. Далі починаються духи стихій, місцевостей, предків. 
Потім іде Верхівний Учитель, якому моляться, як богові. Верхівний 
учитель Червоної Спілки, за леґендою, ще й досі ховається від грі
хів світу на містичній «горі девсяти драконів» у Кунлуні.
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Невразимости можна досягти, коли пройти курс спеціальної науки. 
Щоб вступити до спілки, треба пройти іспит, що складаються з низки 
важких завдань. Після цього новий член даю присягу. Молитви спілок 
теж дуже цікаві. їх зібрав Сельвідділ Гоміндану їв). Спілка, де мі
стичний біг досягаю апогею, ю мабуть, Хунденджао («світло червоної 
лямпи))}, жіноча спілка епохи боксеризму.

IV

Статут масової Червоної Спілки вперше подав китайський до
слідник Ван Дзін Мінь у газеті Ченбао18). Як що порівняти його, 
наприклад, із статутом Тріяди, ми бачимо великі зпрощення та 
зміни.

Звичаї таюмних спілок консервативніші. Так, Мечі подекуди що 
мають коси, члени спілки, зустрівшися, мусять насамперед помоли
тися духам предків. Умовні гасла можна сміливо віднести до епохи 
Ненюфара.

Організація різних спілок різна. Найконсервативніша вона мабуть 
у Мечів. Там кожне село маю свого вчителя, повіт — свойого, тощо. 
Спілка Небесної Науки (Тяньменьхуй), що дуже розвинулася на північ 
од Хуанхо, маю сучасніший вигляд. На чолі всіюї спілки стоїть Лаотань 
(«вівтар патріарха»), яким керую сам патріярх—Лаоші. В кожному по
віті, або навіть меншому районі, де ю багато членів спілки, ю свій 
вівтар. На чолі вівтаря — трійка: начальник спілки, маґістер пропа- 
ґанди таи військовий маґістер. Начальник спілки керую всіма коштами 
спілки. Йому підлягають бухгальтер та діловод  ̂ а також аґенти, що 
купують зброю. Магістер пропаґанди керую вчителями. Його справа—  
поширення Небесної Науки та моральність членів спілки, хоч ю й 
спецілльна особа — цензор, що доглядаю за останньою. Військовий ма
ґістер керую військовим навчанням. Всі конфлікти по осередках ви
рішують вівтарі, конфлікти поміж вівтарями — патріярх. Рішення па- 
тріярха— безапеляційне.

Червона Наука маю приблизно такий же вигляд. Низовим осеред
ком ю група (цу) з 10— 40 чоловіка. Відділ (фентуань) маю кілька груп 
(від 50 до ЗО), філія — 10-50 відділів, себ-то біля 50.000 чоловіка.

Членом більшої частини спілок може бути кожна людина, що 
обробляю свою землю та маю свій дім. Отже ані шенші, ані купець, 
ані робітник або безземельний селянин не можуть бути членами 
таюмної спілки. Цим самим ще раз підкреслено дрібно-власницький 
характер спілок.

V

Боротьба спілок примусила їх  нарешті збудувати при собі окремі 
загони, де б керували не манахи, н$о досить слабо знайомі з вій
ськовою справою, а інструктори з військових чи з бандитів. Початок 
цьому поклала манчжурська влада, допомагаючи утворити 1900 р. під 
час боксерского повстання Ухетуані. Досвід 1900 р. використала
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наймолодша й найреволюційніша спілка — Червона, утворивши свої 
окремі загони Червоних Списів ( Х у н ц я н ) ,  «для захисту власного 
дому».

Але « Сп ис и »  зсїли саму «Науку» й перетворилися на широку 
селянську організацію.

Тільки в Шаньдуні на чолі Списів ще залишилися вчителі. Зде
більшого, так як у «Небесної Науки», релігійну та військову справи 
розділено. На чолі Списів зараз ми бачимо колишніх офіцерів, сал- 
датів, бандитів. Найбільша фігура серед Червоних Списів—:Ліу Ба 
Сюн — з туфеїв 19). Списи стають реґулярним селянським військом, 
їхні загони мають певну організацію— п(яткову. Основна одиниця — 
«дуй»— маю 25 чоловік.

Щ е далі піціла спілка Старих Братів, що утворила цілу кінну 
бриґаду.

Такі військові загони часто входять до тих чи інших армій, але 
й тут здебільшого ю під керівництвом своюї спілки й ті непомітні 
зв‘язки, що тягнуться до командирів з якоїсь «печери святої гори», 
часто роблять великі зміни в військових ситуаціях генеральських війн.

VI.

Стан таємних спілок після революції такий. 1910-11 року по
жвавилася діяльність всіх спілок. Виступила спілка Гелаохуй (спілка 
«Старих братів» або «Спілка рівности» 20). Давно звісна, але досить 
пасивна, вперше вона виступила 1894-5 р. під час війни з Японіюкк 
Маючи великий вплив на військо 21), Гелаохуй розкладала його. 
1901 р. Хунанська філія спілки ввійшла до Гоміндану. 1910 р. спілка 
оголосила свій програм: «не може бути влади людини над людиною».

Після революції в Сечуані, де Гелаохуй взяла велику участь, центр 
ваги спілки переходить на північний захід. Досить поміркована в 
діях, спілка маневру ю поміж мілітаристами. Вона допомагала Фен Ю 
Сянові, надіславши до його війська свою кінну бриґаду. Сучасний 
(після 1927 р.) ї ї  стан невідомий.

Відродився Пенюфар, що протягом 1910 р. мав великий зріст у 
Манджурії. Але далі він зник, віддаючи місце Великому Мечу.

З можливих нащадків старого Ненюфару цікаво відзначити Ань- 
хуйську спілку «Жовтих Прапорів». Невідомо якого походження, ця 
спілка мала одверто вегетаріанський характер. Девіз ї ї — «Великий 
мир у всесвіті». 15/V 1928 г. спілку знищено.

Тріяда, що теж набував вигляду селянської організації, револю
ціонізуються разом з підупадом старих купецьких філій. Уже 1896 р. 
в Хайфені маюмо повстання Саньхо проти поміщиків. 1903 р. Тріяда 
повстаю у в Гуанніні. Після 1927 р. ця частина Тріяди продовжую 
революційну боротьбу. ї ї  вплив дуже великий на сході Гуандуну. 
Щодо буржуазної фракції спілки — вона мабуть цілком ввійшла до 
Гоміндану.
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«Великий Меч» відродився теж 1910 р. Він виголосив знищення 
влади, багатства та імперіалізму. Набираючи все більше сили, він 
проковтнув багато менших спілок. "Центром його діяльности весь час 
ц Аньхуй, Шаньдун та Манджурія. Але великий вплив його <?, також 
у Дзянсу, Дзянсі, двох Ху, Півд. Зах. Гуандуні та Сечуані. Після 
1927 р. Дадао мав два великих виступи—Хосянський в Аньхуї в 
квітні-травні 1928 р. та Дунхуаський в Манчжурії в січні 1928 р. 
Другий мав великі розміри. Проти повстанців було стягнено велике 
військо на чолі з дубанем Хелундзяна.

«Червона Наука» зараз ма§ найбільше місце в Китаї. Походження 
ї ї  невідоме. Івін21) наводить думки китайських авторів, що вона 
пішла від Ненюфару: один можливий шлях1—через боксерів, другий—  
через «Пагуа» 22). Авторові здасться, що можливий ще один шлях— 
від Тріяди. Справді, як могла спілка, присвячена вогню та півдню, 
Завитися в жовтому центрі, країні льосу? Треба вважати, що Хун- 
мен, розвиваючи свій вплив на північ, дібралася до Шаньдуну, де 
злившися з боксерами, утворила нову спілку23).

«Червона Наука», що стала відомою лише 1920-21 р., себто ма§ 
однаковий вік із ККП, зрозуміло, пішла, як молода організація, по
переду всіх. Вона зорганізувала масовий рух селян під назвою «Чер
воних Списів». Цей рух швидко дав розколину. З одної власницької 
організації повстало дві класових— бідняцька «Сяохундзю» та кур- 
кульсько-шеншівська «Дахундзю». Це* класифікація за Івіним 24). Се
менов25) дад іншу класифікацію, досить нечітку:

1. «Суто-селянська організація самооборону». ч
2. «Бандитська організація товариства Червоних Списів».
3. «Товариство Червоних Списів, використане місцевими хулі

ганами».
Через таку немарксівську примітивну клясифікацію він далі26) 

зробив уже практичну помилку, назвавши, за буржуазною пресою, 
Сяохундзю «бандитами».

«Червоні Списи», скеровані вчителями, зробили багато повстань. 
У Шаньдуні найбільше з них—Тайнанське, в квітні 1927 р. В Хонані— 
повстання проти шансійців на початку 1926 року. Дальша боротьба 
селянства східньої Хонані щільно пов4язана з ім1ям Ліу Бо Сюна.

Л іу27) походженням селянин з повіту Гунсю, 1925 р. зробився 
бандитом. Наука про невразимість притягнула його до Списів. Лю
дина надзвичайно талановита та смілива, він швидко робиться ва
тажком Списів східньої Хонані, визнаним навіть у сусідніх провінці
ях—Аньхуї та Шаньдуні. Після довгої боротьби з джілійцями та 
мукденцями, коли він роззброїв цілу армію Ґо-Ін-Дзе, Ліу побачив, 
що гомінданівська влада не да§ нічого селянству, й повстав проти 
неї. Але гомінданівська агітація знесилила Списів, що частково пе
ретворилися на міліцію, частково склали зброю. Ліу схопили й стра
тили 8 травня 1928 р.
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У західній Хонані вищі ватажки Списів на чолі з Джан-Мен-Ху28) 
були проти Гоміндану весь час, що спричинилося до розкладу й на
решті теж до знесилення Списів.

Списів Д ж і л і  та північної Х о н а н і  було розбито 1928 р. Фе
ном, що стратив 30.000 чоловіка20). Так само було й у Дзянсі, Ань- 
хуї, Шансі. Зараз Списів загнано до підпілля.

Жовта Наука, Білі, Чорні, 3©-*ені Списи— переважно шовіністичні 
організації. Перебуваючи під проводом куркульських елементів, вони 
безперервно провадили боротьбу з Червоними Списами, які швидко 
стали загально-китайською спілкою бідноти. Частково їх  знищили 
Червоні Списи, частково ці загони перетворилися на мінтуані та ре
гулярне військо.

«Небесна Наука» яку ми вже згадували, є, за всіма ознаками секта 
Червоної Науки. Ї ї спіткала здебільшого така ж доля, як і останню.

VII

В історії кожного народу бува§ момент, коли релігійні диспути 
перетворюються на збройні сутички революційного характеру. «Єре
тичні» організації гуситів, мюнцеріанів, пуританів, розкольників ста
ють бойовими організаціями бідноти. Це бува$ кожний раз, коли 
елементи нового буржуазного ладу вдираються до февдального «раю». 
Релігійна реформація завжди. пов'язана з економічними змінами. Ре
лігійний фанатизм тимчасово підміняв клясову свідомість таєм
них мас.

Китай— не виняток. Кожна китайська династія обов'язково йшла 
одним шляхом—збільшенням великого землеволодіння. Здебільшого 
винесена вгору селянським повстанням (Мін), або войовничими ко
мандами (Юань, Цін), династія починала з ліквідації старих поміщиків, 
що давало їй симпатії селянства. Але потроху зростала своя бюро
кратія і знову починалося фактичне закріплення селянства. Зріст 
економіки ставив питання про розвиток торговельного капіталу, за
кордонні зв'язки. Латифундії починали працювати на ринок, визиск 
перебільшував селянський терпець і знов виникало повстання. , Чи g 
принципова ріжниця поміж українськими «Перебийносами» та ва
тажками китайських селян? Нема—ні в причинах повстання, ні в 
гаслах, ні нарешті в тому, що з кожного повстання виникла своя 
гетьманщина (хоч би й Дайминчао).

Останню загострення боротьби спілок було минулого сторіччя в 
зв'язку з виходом Китаю на світовий ринок. Центром ваги §уло тай- 
пінське повстання, яке ставило сво§ю метою китайську реформацію. 
Навколо нього діяли; як щупальці, таємні спілки від «пресвітеріян» 
З Т р і а д и  до «індепенденгів»— няньфеїв *°).

До XX сторіччя селянство не перемогало й не могло перемогти, 
бо вели його або куркульство, або дрібне дворянство—кляси, що § 
по суті визискувачами селянства. Ось чому «Червоні Списи», які фор
мально з нащадками боксерів та Ненюфара, суттю сводю § вже інші.
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Такі ватажки, як Ліу— Бо—Сюн, свідчать про збільшення питомої ваги 
бідноти, тої частини села, яка пауперизуються;и).

1926 р. можна вважати за рік перебудови ((Списів». Після лікві
дації шансійців у Х о н а н і ,  спілки пережили велику внутрішню бо
ротьбу. Ця боротьба китайських— «лютеранів» та «мюнцеріанів» про
довжувалася весь час, послаблюючи спілки. Але загострення клясо- 
вої бідняцької лінії окремих спілок, головне Сяохундзю, дозволило 
розгорнути нові форми боротьби. Таюмні спілки організують селян
ські спілки, й загони «Списів» стають селянськими загонами.

1927 р. на територіях, де посіли таємні спілки, зселяються Го
міндан. Спілки здебільшого зустріли його вороже. Причина була та, 
що Гоміндан мав тенденцію леґалізувати спілки, посадити туди своїх 
людей. «Утилітарна» політика Гоміндану та опортуністів з ЦК ККП 
«пристосовувати все до Північного Походу» викликала низку сутичок 
ІЗ «Списами». Треба зазначити, що перед тим, «Списи» багато допомогли 
південцям. «Списи» роззброїли Хонанську армію Го, Західньо-Хонан- 
ську армію Джана, Шансійську армію Ліу, X корпус Мукденської 
армії Ю, разом не менш од 100.000 чоловіка, себто *-/3 всього вій
ська Аньгодзюня в Х о н а н і .

Гоміндан захопив Хонань одночасно з своюю зрадою. Не дивно,, 
що всі заможні верстви села об‘юдналися проти аґрарної революції, 
яку вже почали провадити сельспілки, спираючись на червоні за
гони. Отже ситуація зробилася цілком новою—всі визискувачі проти 
селянської бідноти. Це вже ю ситуація не Хмельниччини, а безпосе
редньої аґрарної революції. Правда, ця революція захищалася, від
ступала, але протягом кінця 1927 р. та початку 1928 р. «Червоні 
Списи» були справжніми носіями селянської революції.

Селянство з боями відступало, віддаючи ворогові свої завоювання» 
В цей самий час на півдні такий же відступ провадила ККП. Проте, 
оскільки на півночі відступ був такий же стихійний, як раніше на
ступ, бої були ще кривавіші. Десятки тисяч селян лягали трупами.

Треба відмітити героїзм тих, кого буржуазія охрестила «бандит
ськими загонами Червоних Списів». Вони не зрадили революцію, як 
«вовки» Жакерії, вони майже всі загинули частково в боях, ча
стково, як Ліу, під мечем ката. Влітку 1928 р. можна було констатуй 
вати ліквідацію руху «Червоних Списів». Зрозуміло, що без політич>- 
ного проводу селянство мусило зазнати поразки 32). /

Хто в цьому винний? Звичайно ті, хто не дооцінював селянський 
рух; хто за пактами не бачів фактів; хто «насамперед поширював, а 
потім поглиблював»— коротше кажучи, китайські опортуністка. Ті 
самі боягузи з «третьої партії», що винні в крови Хуських селян та 
Гуанських робітників,—винні в загибелі селянських спілок на пів
ночі. Пізніш, ККП почала вперто працювати над поширенням свого 
впливу на селянські спілки, спираючись на масу, на бідноту, що вхо
дить до їх складу. Зараз «шеньбіни»33) на Яндзе бсються опліч з 
Червоною Арміюю. З окремих селянських загонів на півночі зроста
ють нові Червоні Армії (от як ХХІІ-га в Хобеї)—отже/можна і тре
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ба було взяти рух селянських спілок під провід пролетаріяту та по
ставити його на революційні рейки, взявши напрям на клясову ди- 
ференціяцію в середині цих організацій. Але більшість спілок вже 
загинула.

Проте звичайно, не тільки реакція винна в загибелі таємних спі
лок. Саме життя, яке примусило таємні спілки зробитися масовими, 
вело до їх  ліквідації, як таємних спілок. Зміна соціальних умовин 
висунула нові форми селянської боротьби. Брак керівництва тільки 
зробив цей перехід болючішим. Як і все на світі:

живе, умирав Одне зацвіло, 
а друге зав’яло,

так і таємні спілки зав£яли, ставши перегноїм для нового прибою 
аґрарної революції під керівництвом китайського пролетаріяту й його 
революційного аванґарду ККП.
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12) Сунь Ят Сен «Записки китайского революционера», ст. 105—106.
13) А. Петров «Китай за последнее десятилетие", ст. 44.
14) Головні джерела цього розділу: цитовані праці Грубе таВартега; Коро- 

стовец—«Китайцы и их цивилизация»; Георгиевский—«Принципы жизни Китая»
15) Тут нема змоги навести всі приклади.
16) Вартег, opr cit.
17) Ось зразки цих молитов: «Верхівний Учитель подарував мені люстро 

для захисту серця. Воно дуже світле та непроникливе для куль та гарматів, 
хоч летять вони влучно й звук їх різкий. Ніщо не пройде до мого тіла». «Вер
хівний Учитель, що живе на Кунлуні, створив моє яшмове тіло кріпке, як ка
мінь та залізо. Тіло моє сильне та непроникливе для списа, стріли, кулі, поро
ху»... Яскраво помітний пристосований характер молитов (зразки взято з «Ма
териалов» КУТК, № 10, стор. 171—172). Іспити та присяга є в книжках: Івіна 
«Красные Пики» та Семенова «Новый этап китайской революции".

18) Переклад російською мовою—в № 13 «Материалов» КУТК, ст. 98. Ось 
найцікавіші пакти статуту:

§ 1. Метою цієї спілки є: збройною організацією перевести в життя само
оборону та самоврядування населення, щоб воно могло спокійно жити та ве
село працювати

§ 3. Щоб знищити всі перешкоди в самоврядуванні та самообороні, спілка 
бере на себе обов'язки: 1) нищити туфеїв, 2) нищити зле урядове військо, 3) пе
решкоджати збиранню зайвих податків... 4) карати хабарників, хуліганів, зло
чинців.

§ 4. Членом спілки може бути кожний громадянин китайської республіки 
не молодший за 18 років, що має особисте майно, або майно, сім'ю та певні за
няття...
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§ 15. Кошти спілки вносяться членами пропорційно подушному податку.
Інші пакти здебільшого стосуються суто-військової частини справи,
19) Ось що каже, наприклад, § 8 згаданого статуту:
§ 8. Навчання членів спілки полягав в спалюванні пахйщів, ковтанні чарів

них паперів, але крім цього вони мусять елементарно пройти курси військовий 
та політичний.

20) За Вартегом, під «старим братом» треба розуміти колишню династію 
Дайтанчао. Але з аналізи назви та з програму виходить тлумачення, подане в 
тексті.

21) За Петровим (наведена праця, ст. 43), Гелаохуй—«салдатська спілка, що 
мад завданням захист салдатів від офіцерів».

22) П а ґ у а—вісім триграм імп. Фусі. Одна з спілок мала таку назву. Час 
ї ї  розквіту—XIX ст.

23) Територіальне маневрування е, досить характерна риса спілок взагалі^
Так, Лян Ці Чао ккже про таку здатність у «не?». Старі брати з 1911 до 1926 р. 
пересунули центр діяльности з басейну Яндзе до басейну Хуанхо. Отже в на
веденій гадці нема нічого фантастичного. >
1 24) «Красные Пики».

25) «Новый этап китайской революции», ст. 112
26) 1Ь., ст. 113. Я вже звертав на це увагу, рецензуючи цю книжку в №5 

«Сх. Світу».
27) Джерела відомостей про Ліу: Ивин «Красные Пики» та «Материалы» 

КУТК.
28) Колоколов «Червоні Списи". «Сх. Світ» № 6, 1928 р., ст. 265.
29) Дані МОДР‘у.
30) Харнський (Цит. праця, ст. 43) каже: «саме невдача цього (Тайпінського 

М. Л.) повстання привела Китай до стану колонії». Це треба розуміти так: 
комплекс причин був один для поразки тайпінгівта колонізації Китаю.

31) Тут легко дійти до двох невірних тверджень. До перехрещення всіх ре
волюційних спілок на туфеїв з одного боку чи до вихвалення бандитизму вза
галі. Ми мазмо приклади обох збочень у сходознавчій літературі, при чому, ха
рактерно,—у китайській переважав другий. Єдиний засіб проти помилок-су
воро відрізняти павперизоване селянство, що ще маз зв'язки з рідним домом, 
від деклясованого елементу, який повернеться додому лише в труні.

32) Досить навести хоч би той факт, що така політично важлива акція, пе
реведена Гомінданом, як реорганізація «Списів» на мінтуані, пройшла (дивно ка
зати) непомітно. Крім учителів та ватажків самих «Списів», ніхто не робив 
опору. Такі дії привели до того, що залишилися цілими лише ті спілки, які зго
дилися грати реакційну ролю. З революційних залишилися лише Шеньбіни та 
Тріяда, а головні спілки Півночі ліквідовано.

33) Це—мабуть рештки «Червоних Списів». Найбільш надійні загони «Черво
ної» та «Небесної Науки», так би мовити—Гвардія—звалися шеньбінами. Все, що 
З в праці та літературі про шеньбінів, підтверджу*; наведену думку.
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РАДЯНСЬКИЙ АДЖАРИСТАН НА РЕЙКАХ СОЦІАЛІ
СТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ і).

18 го березня 1931 року відбуваються десятиріччя існування Авто
номної Радянської Соціалістичної Республіки Аджаристану. Рівно 
десять років тому аджарські робітники та селяни за допомогою бра
терської Радянської Грузії перемогли під проводом комуністичної 
партії меншовицьку владу і встановили на всій території звільненого 
Аджаристану владу рад.

У цьому нарисі ми хочемо підсумувати наслідки соціалістичного 
будівництва Радянського Аджаристану за перші десять років його 
існування.

Сучасна автономна Радянська Соціалістична Республіка Аджари
стану посідаю один з південних кутків нашого величезного Радян
ського-Союзу. Маючи територію всього 2912 кв. клм., Аджаристан 
маю досить значну питому вагу у загальній економіці GPCP, як один 
з основних центрів нашого субтропічного господарства. Такому його 
значенню сприяю географічне положення країни, яка на земній 
поверхні посідаю найпівяічніший з вільгових субтропічних країв зем
ної кулі.

Як і подібна до нього Абхазія, Аджаристан за характером свого 
рельюфу Ю гірська країна. Великі гірські пасма оточують країну на 
суші та перерізують ї ї  вздовяс та поперек численими відногами. Гори 
Аджаристану належать до системи гір Малого Кавказу і\ походять з 
вулканічних формацій.

Всі гори Аджаристану вкриті густими незайманими лісами, головне 
буковими, дубовими та шпільковими. Понад смугою лісів, на вер
шинах й гребнях гір простягаються великі гірські луки з прекрасною 
травою— «яйла», куди влітку аджарці і курди згоняють свою худобу 
на пасовища. Гірський Аджаристан посідаю найбільшу частину країни 
і становить основний природньо-фізичний район її .

Цей нарис написано на підставі економічних і статистичних матеріалів, 
що їх ми зібрали під час двох наукових відряджень до Аджаристану у 1929 і 
1930 р. р. від Всеукраїнської Наукової Асопіядії Сходознавства. В лкраїнській 
літературі по Радянському Сходу, скільки нам відомо, немаю жадної праці про 
Аджаристан, а між тим, ця невеличка закавказька субтропічна республіка при
ваблюю нині до себе увагу не тільки пролетарського туризму, але і науково- 
дослідчих закладів. Зокрема Український Науково-Дослідчин Інститут Сходо
знавства провадить тепер підготовчу роботу до наукового обслідування у 
ближчому майбутньому Аджаристану, головне в галузі соціально-економічного 
дослідження.
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Другим природньо-фізичним районом ю підгірська зона, яка про
стягаються вдовж морського узберіжжя. Гори, що вкривають своїми 
пасмами майже ввесь масив Аджаристану, наближаючись до моря, 
переходять у горбуваті височини, які й утворюють підгірську смугу.

Третій природньо-фізичний район країни, цілком відмінний, за 
своїми природніми властивостями, від двох перших, ю вузька узбе- 
ріжна низина, яка простягаються вздовж Чорного моря.

Ґрунтові умовини Аджаристану особливо сприятливі для розвитку 
інтенсивного сільського господарства субтропічного характеру саме 
у цій чорноморській низинній смузі, де ґрунт складаються з родючих 
червоноземних земель; по інших низинних та широких долинах — 
ґрунт переходить на темно-бурий, багатий гумусом.

Як гіреька країна, Аджаристан досить багатий на різні річки, 
що течуть до Чорного моря. Швидкі, бурхливі, мілководні гірські 
річки Аджаристану непридатні для судноплавства (тільки по де-яких, 
як от Чорох, плавають на «каюках»— вузьких плоскодоних лодках), 
але вони мають велику кінетичну енерґію, придатну для промислового 
використання ї ї  через гідростанції. Невпорядкованість річкового 
господарства від минулих часів, особливо у надбережній смузі, викли
кала досить помітну забагненість певних територій, яка спричиня
лася до захворувань людності на малярію. Проте, невпинна робота 
по осушуванню приморських багнів, що ї ї  провадять у Радянському 
Аджаристані, обіцяю значно скоротити, а потім і цілком знищити цю 
невід‘юмну хворобу субтропічних країн.

Головними річками Аджаристану, крім низовся Чороху, який в 
основній своїй частині залишаються в межах Туреччини, ю — Аджарис- 
цхалі, Чолок, Кінтриш, Чаквіс-цхалі, Короніс-цхалі та інш. Озер в 
Аджаристані мало. Видатніші за своїми розмірами—Нурію-гель та 
Кара-гель, але їх  осушують тому, що в природньо-кліматичних умо
вах Аджаристану вони стають за розплідники малярійних комарів.

Кліматичні умовини Аджаристану визначаються великою різно- 
манітностю. Клімат Аджаристану скупчую в собі кліматичні властивості 
майже всіх поясів земної кулі, — Аджаристан ю країною кліматичних 
контрастів. В основному в Аджаристані можна відзначити чотирі 
певні природньо-кліматичні зони. Перша з них ю вогка субтропічна 
зона з високою пересічною температурою та вічно зеленою субтро
пічною рослинностю. Вона простягаються до височини 150 метрів 
над рівнем моря.

Друга смуга ю зона винограду, яка характеризуються так званим 
середземноморським кліматом. Вона тягнеться на височину до 700 мет
рів над рівнем моря. Від цього кордону до 1500 метрів над рівнем 
моря простягаються помірковано - холодна зона з тривалою сніговою 
зимою та досить жарким літом. Нарешті, на височині від 1500 до 
2000 метрів над рівнем моря розкинулася смуга альпійських луків 
З холодним кліматом.

Головні перспективи для розвитку інтенсивних галузей народнього 
господарства Аджаристану виявляю, звичайно, приморська субтропічна
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смуга, де природньо-кліматичні умовини найсприятливіші для суб
тропічного сільського господарства. Тепла та рівномірна протягом 
всього року температура, велика кількість опадів і висока вільгість 
повітря, багатство на тихі, безвітряні і соняшні дні, вплив іеплого 
моря, чисте багато озоноване й вогке повітря,— все це утворюю над
звичайно сприятливі природні обставини для розкішного розквіту у 
надбережній Аджарії пишної субтропічної рослинности, яка росте 
тут, ніби в природній теплиці.

Щ е до війни, було встановлено, що в субтропічній зоні Аджаристану 
не тільки успішно зростають, але й розплоджуються без допомоги 
людської праці і вйтисняють тубільну фльору рослини вогких суб
тропічних і навіть (деякі) тропічних країв, як Японії, Східнього 
Китаю, Дівденно-східніх штатів Америки, Фльоріди, Чіле, Нової Зе
ландії, Тасманії, Східньої Австралії, та інш. Гадають, що багато ро
слин навіть сухих субтропічних країв, як Південної Европи, Мехіко, 
Аргентини, можна досить yen і ш но розводити в Аджаристані.

Оскільки різноманітна субтропічна фльора в Аджаристані можна 
бачити з того, що там під відкритим небом культивують плянтації 
чаю, цитрин, мандарин, зростають помаранчі, японська хурма, муш
мула, інжир, персики, різні фруктові дерева, квітнуть в садах пишні 
камелії, магнолії, драцени, досягають великих розмірів різні пальми—  
сагові, фінікові, кокосові, прічардія, вихлярові пальми та інші: ро- 
стут лаврові, бананові, бамбукові, пробкові дерева, евкаліпти, кипа
риси, гималайські кедри, японські кльони, найрізноманітні папороті 
тощо. В Аджаристані ю у наявності всі передумови для розведення 
різних технічних субтропічних, рослин: новозеландського льону, рамі, 
люфи, лакового дерева, лікувальних та парфумерних рослин, різної 
декоративної фльори та різноманітного квітівництва.

Велике багатство являють собою також і лісові масиви Аджари
стану, які складаються з пінних лісових порід. Головні породи дерев 
це ю— бук, граб, дуб, каштани, ялини, піхти та сосни. Розкішна травя
ниста рослинність альпійських луків утворюю природню широку базу 
для інтенсивного розвитку тваринництва.

Природні багатства Аджаристану на копалини досить значні і 
можуть стати за підставу для розвитку добувальної та обробної про- 
мисловости. Основним копальним багатством Аджаристану ю алюміній. 
Алюмініюноені латеритні (червоноземні) глини містять в собі великі 
запаси алюмінію, що їх загальна кількість визначаються мільярдами 
пудів. Аджарські латерити містять в собі до 34% чистого алюмінію. 
Спорудження аджарської гидро-станції утворить енерґетичну базу 
для видобутку алюмінію з алюмініюносних земель. В Аджарії також 
знайдено по різних місцях родовища мідного колчедану з кількостю 
чистої міді по деяких з них біля 10— 12%, цинкової оманки з мож
ливим виходом 10% цинку, срібно-оливЯних руд, сірного колчедану, 
магнітного залізняку, вуглистих сланців, охри та сурику. Всі ці до
сить великі і різноманітні мінеральні ресурси поки що не розроб
люються не тільки через їх неповну дослідженність, але, головне,
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через відсутність зручних шляхів сполучення та потрібної енерґетич- 
ної бази. Основною передумовою для розвитку добувальної і оброб
ної промисловости Аджаристану ю електрифікація країни, яка ю 
першо-черговим завданням господарського будівництва за п(ятирічним 
пляном.

Енерґетичні ресурси країни складаються в основному з енергії 
«білого вугілля»— гірських річок Аджаристану. Bqhii являють собою 
міцні джерела потенціальної енергії. Найбагатіші за своюю потен
ціальною енергією в Аджаристані ю річки: Чорох, Аджарис-цгіалі і 
Кінтриш. Енерґетична міць річки Чороху дорівняються 225,7 тис. кін. 
сил., Аджарис-цхалі— 34 тис. кін. сил і Кінтриш— 31, 9 тис. кін. сил. 
До останнього часу енерґетичні ресурси країни використовувалися 
в незначному розмірі, але плян індустріалізації господарства країни 
поставив основним завданням використати енерґію головної для Ад
жаристану річки — Аджарис-цхалі. Основним джерелом енергії в 
Аджаристані тепер ю Аджарие-цхальська гідро-електрична станція, 
що ї ї  в основному закінчено будувати. Аджарис-цхальська гідро- 
електро - станція сприятиме широкій інтенсифікації сільського гос
подарства країни шляхом розгортання інтенсивних галузей промис- 
ловости по переробленню с. х. сировини. Електрична енерґія АЦГЕС‘у  
дасть змогу розгорнути в країні нові галузі промисловости: металюр- 
ґійну, текстильну, нафто-перегінну тощо, утворить передумови для 
інтенсивного розроблення лісових багатств Аджаристану, дасть змогу 
поширити та розвинути Батумський порт, що сприятиме розвиткові 
експорту, та підсилить відповідне комунальне обслуговування міських 
центрів країни.

Отже, на підставі цього коротенького огляду прирбдньо-кліматич- 
них умовин та сировинних ресурсів країни можна відзначити, що 
Аджаристан маю необхідні економічні передумови щодо сировинної 
та енерґетичної бази для розвитку власної добувальної і обробної 
промисловости та інтенсивного сільського господарства на міцній 
індустріяльній базі.

Балянс людської сили Аджаристану обмежуються в основному 
наявним населенням, яке становить кругло понад 122 тис. душ* 
Переважна частина Аджарського населення—61,8% сільське, решту 
становить населення міст, головне, Батуму. Поступаючись перед всіма 
республіками Закавказзя розмірами своюї території, Аджаристан по
сідаю між ними перше місце за височиною щільности населення в 
країні, яка становить 46,1 чол. на 1 кв. клм. Населення Аджаристану 
за його національним складом—досить різноманітне. Основну його 
масу становлять аджарці, решту грузіни, вірмени, росіяни, греки, 
курди, ювреї, турки, українці та інші.

Після ціюї загальної характеристики країни перейдемо до доклад
нішого ознайомлення з ї ї  економікою та з останніми досягненнями, 
і завданнями ї ї  господарського будівництва.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

Зі всього земельного фонду Аджаристану в 290,5 тис. га пере
важну частину землі посідають ліси— 148,8 тис. га; досить велику 
територію займають пасовища літні, вигони та чагарники— 51,9 тис. га. 
На. рілля припадав 16,5 тис. га; решту становлять сінокоси, плодові 
сади та садиби.

Отже, основними галузями аджарського сільського господарства 
Ю— рільництво, скотарство, садівництво, а також бджільництво. Такі 
сільсько-господарські галузі, як виноградництво, шовківництво, пта
хівництво тощо, не набули належного розвитку в країні. Дуже ве
лике значення у народньому господарстві країни повинно посідати 
лісництво.

Підсумки вибіркових обслідувань встановлюють, що переважна 
галузь аджанського сільського господарства—понад 90% — ю зернові 
культури, на другому місці—плодівництво, далі скотарство, город
ництво. Загальна динаміка засівної площі визначаються такими да
ними. У 1923 р. — 10,0 тис. га, 1926 р. — 11,0 тис. і в 1929 р.
13,0 тис. га. Отже, засівна площа в Аджаристані поступово поши
рюються коштом освоюння нових земель.

Головною культурою в складі аджарського рільництва ю куку
рудза, яка посідаю майже всю заняту під польовими культурами 
площу. Порівнюючи незначну площу посідають: тютюн, городи і 
бахчі, чалтик (риж).

Увесь Аджаристан у сільсько-господарському відношенні можна 
поділити на три райони: верхню нагірну смугу — район рільництва, 
скотарства та луківництва; середню передгірську смугу — район ріль
ництва та городництва, садівництва, тютюнництва та почасти вино- 
градництва; приморський район — головне субтропічних культур, а 
також частково рільництва й городництва. Слід відзначити, що в 
той час, як у надбережній смузі країни інтенсивні сільсько-госпо
дарські культури, зокрема субтропічної фльори, все більше вити
скають рільництво, то в районах середньої й горішньої Аджарії 
воно ю підвалиною добробуту всього сільського населення.

Кукурудза (та деякі інші с.-г. культури), бувши основним про
дуктом харчування населення, надаю значній частині аджарського 
сільського господарства споживчий характер. Цьому в значній мірі 
сприяю замкненість і ізольованість районів країни, які особлива 
відчуваються в умовах поки що недостатнього розвитку внутріш
нього транспорту. і

Для того, щоб цілком зрозуміти ті завдання і заходи соціялі~ 
стичної реконструкції сільського господарства Аджаристану, що їх  
здійснюю тепер Радянська влада за п‘ятирічним планом, слід відзна- 
чити також і ті соціяльно-економічні і аґрарно-технічні умовини 
аджарського сільського господарства, які відрізняють його стан від 
дореволюційного часу.
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Переведені статистичні обслідування і особливо перепис 1926 р. 
виявили надзвичайну малоземельність та маломіцність селянських 
господарств Аджаристану. Так наприклад, з обслідуваних 1.121 се
лянських господарств мали посіви:

Від Г),1 і вище дес. —  жадне,
» 4,1 — 5,0 » — З
» 3 , 1— 4,0 » — 7
» 2 , 1 — 3,0 » — 33
» 1,6 — 2,0 » — 70
» ід _ 1 }5 » — 154
» 0,6 — 1,0 » — 329
» ОД—0,5 » — 420

Без посіву або з
пос. біля ОД дес. — 105

Рільниче господарство Аджаристану також характеризувалося і 
низьким аґро технічним рівнем. Монокультура кукурудзи дуже нега
тивно впливала на продукційність землі, виснажуючи ґрунт та змен
шуючи врожайність. Вживання штучних угноєнь було майже зовсім 
невідоме. Технічне оброблення землі провадилося в багатьох випад
ках досить примітивним дерев(яним знаряддям.

Отже, на тлі цих характерних рис сільсько-господарської еконо
міки Аджаристану, які в цілому походять від минулого часу, — ціл
ком зрозумілі ті соціяльно-економічиі заходи, що їх  невпинно про
вадять органи радянської влади в напрямку соціалістичної реконструкції 
рільничого господарства та зміцнення його аґро-технічної бази.

Зернове господарство в його кукурудзяному йапрямку повинно 
залишатися і надалі, головне, в інтересах забезпечення кормової 
бази для скотарства, а також для задоволення харчових потреб на
селення.

Колективізація маю подолати гостре малоземелля та малоцінність 
селянських господарств, які ю основною перешкодою для запрова
дження кращого сівообороту та поліпшення технічного оброблення 
землі, і піднести добробут колективізованого селянства. Отже прова
диться тверда політика на поширення колективних, усуспільнених 
форм рільництва. Колективізація розгортаються на базі машинізації 
сільського господарства; по колгоспах і радгоспах здійснюються за
ходи для поширення засіву нових рослин, зокрема кормових, та для 
запровадження в сільське господарство мінеральних угноєнь.

Значною передумовою для поширення аграрної бази Аджаристану 
Ю також розчищення нових земель, поширення іригації у Горішній 
Аджарії, осушення забагнених місцевостей тощо. Нижня Аджарія 
забезпечена досить великими атмосферними опадами, які роблять 
ґрунт завжди вогким, чому і не виникаю потреби штучного зро
шення полів. Навпаки така потреба ю в Горішній Аджарії. Прове
дення іригаційних каналів почато тільки за часів Радянської влади 
і тепер вже проведено 22 іріґаційні канали загальною довжиною в
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136 клм., які зрошують значну площу. Не менш значні роботи про
вадяться і для висушення забагнених місць спорудженням мережі 
осушувальних каналів. За часи Радянської влади осушено площу 
в понад 100.000 га.

У складі сільського господарства Аджаристану однією з рента
бельних галузі в його ц садівництво. Аджарське садівництво в цілому 
мац споживчий характер, але за останній час починав розвиватися 
на основі запровадження культурних методів плодівництва проми
слове садівниче господарство. Плодівництво в Аджаристані мац 
великі перспективи для свого інтенсивного розвитку, головне, у при
морській смузі, де природні умовини надзвичайно сприяють проми
словому розведенню низки цінних культур, в першу чергу цитру
сових: мандарин, цитрин, помаранчів. Тому цитрусові культури 
почали швидко витискати інші садівничі рослини. Найпридатнішим 
З цитрусових культур для субтропічного Аджаристану відзначився 
японський мандарин «уншіу», що його розведення мац вже виразно 
промисловий характер. Розведення мандаринових садів мац всі пере
думови для зросту, тому що збут ціцї продукції забезпечуцться твер
дим попитом всього Радянського Союзу.

Під впливом низки аґрарно-технічних заходів, що їх скеровано 
на інтенсивний розвиток ціцї галузі аджарського субтропічного са
дівництва, площа під мандариновими культурами та їх гуртова про
дукція значно зросла. Так, з 1 га в 1902 році і 262 га в 1913 році 
вона „збільшилася до 543 га в 1928-1929 р.р. Гуртова продукція 
збільшилася з 3 млн. штук в 1917 р. до пересічно 10 млн. штук за 
останні роки. З інших плодових дерев мають певне господарське 
значення: яблуні (особливо сорти демір-алма), груші, а також пер
сики, вишні, черешні, сливи, інжир, гранати, айва, мушмула, хурма 
та інш. Проте, крім яблук, всі інші плодівничі культури ще не на
були господарсько-промислового значіння.

Головними перешкодами для розвитку субтропічного садівничого 
господарства були: недостача посадочного матеріалу та капітало
вкладень до нових цитрусових плянтаціи. Це нині в значній мірі 
усунено. Засновано декілька розсадників цитрусових культур, які 
випускають щорічно понад 150 тис. саженців, головне мандарино
вих. Організовано субтропічні садівничі господарства по спеціалізо
ваних радгоспах і колгоспах. Вжито заходів також щодо охоплення 
сільсько-господарською кооперацію виробництва і збуту садовини. 
Все це в значній мірі підвищуц економічну ролю садівництва в 
складі промислових галузей сільського господарства Аджаристану.

Поруч із рільничими й садівничими культурами певної уваги 
заслуговуц також і розвиток промислового городництва. Реальні 
передумови для поширення останнього ц, особливо у прибережній смузі, 
де кліматичні умови дозволяють займатися зимовим городництвом і 
постачати на ринок городину взимку, а не тільки влітку. Врахо
вуючи рентабельність інтенсивного зимового городництва, а також 
беручи на увагу потреби для постачання курортів, Наркомзем Аджа
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ристану вживав заходів до поширення серед населення культури 
різних сортів зимової городини (капуста, огірки, цибуля, баклажани, 
дині, тикви, перець тощо), організуючи на місцях дослідно-показові 
городи. Інтенсивний темп розвитку промислового городництва від
кривав можливість використання городньої сировини для ї ї  пере
робки на консерви, що даю змогу побудувати в Аджаристані відпо
відну галузь промисловосте

Надзвичайно велике і специфічне значення для субтропічного^ 
сільського господарства Аджаристану маю культура різних проми
слових рослин, що з них більшість обслуговуватимуть потреби 
всього союзного ринку.

Номенклятура їх досить різноманітна. У субтропічній смузі Ад
жаристану розводять: чай, бамбук, рамі, бавовну, тютюн, люфу,, 
каучуконосні рослини, різні лікарські та парфумерні рослини, деко
ративні тощо.

На першому місці серед інтенсивних культур треба поставити 
чай, що його розведення в Аджарії почалося ще у 1885 році. Най- 
придатнішими територіями для розведення чаю ю латеритні землі 
горбуватої смуги. З однієї десятини збирають від 800 до 1600 клг. 
зеленого чаю, з якого виготовлюють від 240 до 400 клг. сухого 
чаю. Перед війною у 1914 році в Аджаристані площа чайних план
тацій досягла 882 га і давала продукції зеленого чая 556,6 тис. клг. 
За післяреволюційний час площа під чаєм зросла з 898 га у 1921 р. 
до 2.396 га у 1928/^9 р.р., з яких 1428 га припадав на селянські 
плянтації. Загальна гуртова продукція чаю за часір Радянської влади 
відповідно зросла з 355 тонн у 1921 р. до 1.110 тонн у 1928/29 р.р., 
в тому числі товарна продукція становить 1.060 тонн. Усуспільнений 
сектор дав у 1928/29 р.р. вже 59,8% всіюї товарної продукції чаю.

Розвиток чайної культури в Аджаристані йде головне по лінії по
ширення та зміцнення великих чайних радгоспів та колгоспів, але 
поширюються розведення чаю і в індивідуальних селянських госпо
дарствах. ІРятирічний плян розвитку чайної справи в хіджаристані 
накреслюю значний зріст площі чайних пляйтацій та зборів чаю. 
На кінець п‘ятирічки— у 1933 р. площа під чаюм в Аджаристані 
становитиме 5.889 га. Гуртова продукція збільшиться до 14.280,5 тонн, 
а товарова — до 13.852 тонн чайного листу. Питома вага усуспільне
ного сектору в товаровій продукції становитиме 73,1%. Кількість 
чайних фабрик збільшуються з 3 до 5.

На другому місці після чаю за ї ї  потенціяльним економічним 
значенням слід поставити культуру бамбуку. Бамбук належить до 
семейства злакових і являю собою вид велетенського вічно зеленого 
багатолітнього злаку з твердим стовбуром. За кліматичних умов 
Аджаристану в приморській його смузі молена успішно розводити 
субтропічні види бамбукових рослин, які можуть переносити зни
ження температури навіть до 1 0 — 14° С. нижче 0°. Промислове 
значення для сільського господарства країни мають, головне, такі 
сорти бамбуку: моосо-чіку, мадаке, чорний бамбук, хотей-чіку, ха-
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чіку. Всі ці види бамбуку в більшості японського, а також китай
ського походження. З відповідних сортів бамбуку виробляють різні 
речі: легкі будівлі, водогінні рури, відра, вази, шклянки, пенали, 
коробки, попильниці та інші дрібні речі, меблі, ліжка, драбини, пле
тіння, загородки, тростини тощо. Молоді ростки окремих видів 
бамбуку споживають також для їжі, як спаржу. Культура бамбуку— 
надзвичайно проста і до того не потребуй великої кількости робо
чих рук. Загальна площа під бамбуком в Аджаристані становить 
понад 120 га, з них власно плантаційні насадження посідають площу 
в 55 га. Розведення бамбуку провадиться переважно по лінії радго- 
спового господарства. Найбільші плянтації бамбуку q в Чаквін- 
ському народньому мастку, де їх площа становить 33 га; у 1928 р. 
гуртова продукція бамбуків Чаквінських плянтацій становила 60 тис. шт.

У зв4язку з спорудженням гідро-станції та осушенням багнів —  
уряд Аджаристану поставив питання про масове промислове розве
дення в країні китайської кропиви— рамі та ново-зеляндського 
льону. Гарна якість волокна рамі дозволяв виробляти з нього най
різноманітніші речі. З рамі, змішуючи ї ї  з шовком, виробляють 
м‘які красиві тканини, мережева тощо, а змішуючи ї ї  з іншими во
локнами,— гардини, укривала, скатертини, плюш, гобелени, тонку 
парусину тощо. Саме волокно рамі да§ тонке блискуче прядиво, з 
якого ткуть тканини схожі на шовкові. Цікаво згадати, що за до- 
військових часів царські кредитові папери виробляли з волокна рамі. 
З  волокна рамі виготовляють найкращі рибальські й інші мережі, 
вірьовки, канати, брезенти тощо.

З міцного волокна ново-зеляндського льону виробляють морські 
канати, вірьовки та інші прядив‘яні речі. З інших прядив‘яних рослин 
в Аджаристані зростають: бавовна, джут, кенаф, кендир, тощо. Поки 
що розведення більшости з цих промислових рослин не ма§ проми
слового характеру й перебував в досвідно-дослідницькій стадії. Але 
одержані наслідки дослідів виявляють цілковиту можливість проми
слового розведення їх в Аджаристані.

Високо рентабельна, але дуже працемістка культура тютюну, яка 
до останнього часу носила в основному споживчий характер й була 
мало поширена в Аджаристані, за останній час, під впливом еконо
мічних заходів реґулюючих і торгових органів, набувад промислового 
напрямку. До війни 1914 р. загальна площа під тютюном в Аджарії 
становила 532 га, а загальна продукція тютюну досягла 400 тонн. 
Пізніш ця культура занепала. Низка заходів, що їх вживають Радянскі 
органи щодо сприяння розведенню тютюну, підвищення врожайності!, 
якости тютюнової продукції шляхом контрактації і кооперування се
лянських господарств, а зокрема шляхом організації тютюнових плян
тацій в складі радгоспів та колгоспів,— відновили посіви тютюну в 
Аджарії. У 1928/29 р.р. загальна площа тютюнів в країні становила 
300 га і давала продукції в розмірі 250 тонн.

Певні перспективи для субтропічного господарства Аджаристану 
ма§ розведення каучуконосних рослин. Досвіди акліматизації каучуко
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вих культур визначили цілковиту можливість розводити їх в при- 
родніх умовах субтропічного Аджаристану. Коло Цихис-дзири Гумо- 
трест організував досвідні плантації каучукових рослин. Велике май
бутню належить серед промислових рослин культурі мочальної тикви—  
люфи, що ї ї  почали розводити лише протягом останніх 2 —3 років. 
Площа під люфою становить вже декілька десятків га.

Інтенсивне субтропічне сільське господарство Аджаристану може 
включити до свого складу ще низку дуже цінних технічних рослин, 
що їх культура не набула поки що промислового значення. Тут можна 
назвати евкаліпти, пробковий дуб, воскове та лакове дерева, пальму —  
китайський хамеропс. Субтропічна смуга Аджаристану дозволяю куль
тивувати низку парфумерних та лікарських рослин (камфорний лавр, 
лавро-вишня, розмарин, хинне дерево, герань, цитринне сорго, цит
ринна вербена, ляванда, м‘ята японська, шалфей, акація, гарденія, 
гліцінія, маґнолія, троянди та числені інші). Головна з парфумерних 
рослин ю герань, що ї ї  етерова олія входить до складу багатьох пахощів. 
Для підсилення і розвитку гераневих плантацій Олійжирсиндикат роз
даю населення* черенки герані, а також провадить досвіди з розве
денням і інших парфумерних рослин.

Шовківництво в Аджаристані не відогравало ніколи значної ролі. 
Нині справою розвитку шовківництва в Аджаристані відаю Шовко- 
трест Грузії, який бере активну участь у розвиненні ціюї галузі ад
жарського сільського господарства через роздачу населенню грени, 
влаштування морилок та сушилок, організацію інструктажу, аґродо- 
помоги, роздачу саженців тутових дерев тощо. В наслідок цих заходів 
збір сирих коконів в Аджаристані збільшився надзвичайно і тепер 
перевищую 10 тис. клг. Все ж таки слід відзначити, що шовківництво 
в складі аджарського сільського господарства залишаються на ролі 
підсобної галузі.

Виноградництво в Аджаристані в умовах вільготного субтропічного 
клімату узберіжжя та захворювання місцевих виноградних лоз на 
різні хороби не набуло промислового значення і маю споживчий ха
рактер.

Великі ліси й альпійські пасовища, які багаті на прекрасні ме
доносні рослини, утворюють широку природню базу для розвитку в 
Аджаристані бджільництва, як одного з рентабельних видів сільського 
господарства. Перед війною в країні нараховували 65.000 вуликів, але з  
них тільки 50 рямкових. В цілому аджарське бджільництво визнача
лося до останнього часу дуже примітивним й кустарним станом. Бе
ручи на увагу рентабельність пасішництва, Наркомзем Аджаристану 
провадить низку заходів щодо поширення посівів медоносних рослин, 
запровадження раціональних методів пасішництва, рямкових вуликів, 
забезпечення належної аґро-допомоги, розгортання серед населення 
пасішницької освіти тощо. В наслідок цього загальна кількість вуликів 
в країні збільшилася до понад 8.000 шт. З них рямкових до понад
2.000 шт. Тепер збір меду в Аджаристані становить щороку понад 
4 тис. пуд. та воску понад 200 — 300 пуд.
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Природні умовини Аджаристану забезпечують розвиток, переважно 
в Горішній, а також і в Нижній Аджарії продуктивного скотарства. 
Цьому сприяв наявність досить значних літніх пасовищ, хоча зимових 
пасовищ, країна не маю. Крім того пасовищний земельний фонд Ад
жаристану поповнюються близько 20 тис. га літніх пасовищ у Туреч
чині, що ними аджарське населення користуються на правах взаюмности.

Загальна кількість стада, що перед війною становила понад 100 тис. 
голів і після імперіалістичної та громадянської війни зменшилася до 
55 тис. гол., знову помітно зростаю і в 1929/30 р. доходить майже 
80 тис. гол. Головну ділянку аджарського скотарства становить роз
ведення великої рогатої худоби, головне, молошної, тим більше, що 
топографічні умовини країни (особливо у Горішній Аджарії) значно 
обмежують використання великої рогатої худоби, як тяглової сили. 
Друге місце, після великої рогатої худоби, посідаю розведення вівець 
та кіз-

Скотарство в Аджаристані, через відсутність за добу царату будь 
якої організації сан. - ветеринарного догляду та допомоги, стояло на 
досить низькому господарському рівні. Місцева худоба вражаю своюьо 
низкорослостю, слабою відгодованостю, а молошна — нізькою удойли- 
востю. Темне і йеосвічене від минулих часів населення не знало спо
собів покращання порід худоби, правильного ї ї  утримання, годування 
тощо. В наслідок цього аджарське скотарство дуже страждало на 
різні епізоотії, які значно плюндрували стадо.

Отже всі ці умовини і визначили ті основні завдання в галузі 
тваринництва, що їх  здійснюю Радвла'да для забезпечення нормаль
ного розвитку аджарського скотарства. Для поліпшення породи місце
вої худоби та акліматизації нових порід — утворено злучний пункт 
та молошну ферму, які вже дали певні результати. Утворено пере
сувну маслобійню, яка демонструю селянському населенню роботу 
сепараторів і маслобіюк. У ґорішній та Нижній Аджарії організовано 
досвідно-показові пункти для виготовлення масла, а на яйлах по
ставлено сепаратори. По повітах утворено сільсько господарські коо
перативні господарства, які постачають міським ринкам молошні про
дукти. Основні завдання, що їх ставить 'Радянська влада в галузі 
розвитку аджарского скотарства, ю розвиток молошно-робочого на
прямку стада, поліпшення якости худоби та кількосний зріст стада 
на базі широкого розгортання радгоспного і колгоспного будівництва.

Аджарське птахівництво не відігравало великої ролі в селян
ському господарстві перед війною й не відіграю ї ї  й тепер. Воно но
сить вузько-місцевий споживчий характер. Для підвищення якісного 
стану птахівництва утворено розплідник, який роздаю кращі породи 
курей та яйця населенню. Інтенсивний розвиток птахівничого госпо
дарства в Аджаристані маю перспективи лише у прибережній смузі 
для постачання продукції курортам.

Отже на основі наведеного підсумку розвитку аджарського сіль
ського господарства, слід констатувати, що воно вступило на лплях 
соціалістичної реконструкції.
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В наслідок соціальних і технічних заходів, що їх  невпинно роз
гортають та проводять в життя партія та Радянська влада, сільське 
господарство відсталої країни набував все більшої міці на базі со
ціалістичної реконструкції. Підсилюю свою питому вагу і посідав все 
значніше місце в аджарському сільському господарстві субтропічний 
сектор с.-г. культур, який значно підвищуй загальне значення країни 
в економіці всього Союзу. Підсилюються інтенсифікація основних га- 
лузів сільського господарства Аджаристану, в наслідок чого збіль
шуються і гуртова продукція останнього. Рільництво, садівництво, 
скотарство тощо переходять до соціалістичних форм господарювання.

Вирішальним чинником соціалістичної перебудови та індустріалі
зації відсталого аджарського господарства ю усуспільнений сектор 
колгоспів і радгоспів, який щороку збільшую свою питому вагу в 
аграрній економіці Аджаристану. Цей масовий колгосповий рух по
чинаю набувати вищих організаційних форм — аґро-індустріяльних 
комбінатів. Аґро-індустріяльні комбінати на базі електрифікації, під
вищеної аґрарної техніки, механізації та раціоналізації с.-г. вироб
ництва відограватимуть провідну ролю в реконструкції сільського 
господарства не тільки Аджаристану, але й всього Західнього Закав
каззя. Розвиток електрифікації в межах Аджаристану буде могутнім 
чинником економічного піднесення та соціалістичної перебудови 
сільського господарства'країни.

ПРОМИСЛОВІСТЬ АДЖАРИСТАНУ.

Як ми вже зазначали вище, сировинні і енерґегичні ресурси 
Аджаристану дозволяють розвинути відповідні галузі добувальної та 
обробної промисловости. Не закінчене ще в повному маштабі геоло
гічне обслідування копальних ресурсів країни та брак зручних шля
хів сполучення заважав до останнього часу розвиткові добувальної 
промисловости. Щодо обробної промисловости, то вона поки що 
розвинута слабо, не вважаючи на досить значні ресурси сировини в 
країні. Але за останній час вона виявляю інтенсивні темпи зросту.

Відсталість аджарської промисловости пояснюються в основному 
історичними умовами минулого господарського розвитку країни, як 
колонії царської Росії. Після громадянської війни та окупації За
кавказзя, фабрично - заводська промисловість Аджаристану майже 
зі шла на нівець, бо значна частина фабрик була закрита і не пра
цювала.

З встановленням Радянської влади почався відбудовчий період в 
аджарській промисловості. Протягом короткого часу всі закриті 
фабрики були відновлені і почали інтенсивно працювати, переви
щивши довоюнний рівень промислової продукції.

Основною галуззю аджарської промисловости з останнього часу 
в зв(язку з пзгском нафто-перегінних заводів у Батумі, ю нафто пере
гінна промисловість. Оскільке велике місце посідаю вона в загальній 
індустріальній економіці Аджаристану видно з того, що вартість ї ї
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продукції становила у 1928/29 р.р. близько 5 млн. крб., при вартості! 
продукції всіх інших галузів аджарської промисловости за той же 
рік понад 3,5 міл. крб.

Друге місце в складі аджарської індустрії посідав метальообробна 
промисловість, яка включав до свого складу три заводи: механічно- 
ливарний, штампувально-цинкувальний та бидоново-скриньковий, які 
працюють виключно на довізній сировині. За п(ятирічним пляном 
передбачено значно підсилити капітальні затрати по лінії метальо- 
обробних підприємств, що збільшить їх виробництво з 1,5 міл. крб. 
у 1927/28 р.р. і 2,0 міл. крб. у 1928/29 р.р. до 3,7 міл. крб. у 
1932/33 р.р. За п(ятирічним пляном буде збудовано також новий би
доново-скриньковий завод.

Взагалі слід відзначити, що інтенсивний зріст власної металюр- 
ґійної промисловости розпочнеться в Аджаристані лише на базі влас
ної копальної сировини та дешевої енергії гидро-електро-станції.

Третє місце за розмірами своєї гуртової продукції посідає дерево
обробна промисловість, яка зростає інтенсивним темпом. Вартість ї ї  
продукції зросла з 0,6 міл. крб. 1927/28 р.р. до понад 1,0 міл. крб. 
у 1928/29 р.р. Лісове господарство та звсязана з ним лісова і дерево
обробна промисловість матимуть в індустріяльній економіці Аджа
ристану першорядне значення. Цьому сприяють великі природні лі
сові ресурси країни.

Найбільш розповсюджений з листвсяних дерев — бук, дає прекрас
ний матеріял для найрізноманітнішої продукції: кльопки, меблів, 
роялів, лінейних мір тощо. Після буку одною з найрозповсюдженіших 
порід є дуб. Крім того, в аджарських лісах зростають: граб, клен, 
З цінними напливами, а по глухих місцях дорогоцінні дерев’яні породи: 
тис, самшит, горіхове дерево тощо. Дуже розповсюджена кавказька 
піхта надзвичайно придатна для використанна ї ї  дерев’яної маси у 
виробництві целюлози й паперу. Закавказька ялина, що зростає ве
ликими деревами і має значну міцність, знаходить широкий попит у 
будівництві. Ялиновий будівельний матеріал розцінюється не нижче, 
а навіть й вище соснового. Теж будівельне призначення має і за
кавказька сосна. Експлуатація лісових багатств Аджаристану аж до 
встановлення Радянської влади і навіть до недавнього часу носила 
хижацький характер. 7

Радвлада поставила завдання налагодити раціональне розгортання 
правильного лісового господарства, що його продукція мала піти так 
на експорт, як і для розвитку деревообробної промисловости. Аджар- 
лісом та Наркомземом розгорнуто широку роботу по вивченню ад
жарських лісів виявленню лісових ресурсів окремих лісових дач, роз
роблено пляна’ лісового господарства в останніх, провадяться широкі 
роботи для збереження та очищення лісових масивів, для налаго
дження реґулярного сплаву ліса тощо. Основною передумовою для 
широкої експлуатації лісових ресурсів Аджаристану є успішне розв(я- 
зання транспортової проблеми. За псятирічним пляном буде спору
джено лісовозну повітряно-підвісну дорогу для експлуатації одної з
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найближчих великих лісових дач Кара-Шальварської. Цю дорогу вже 
будуються. Вона дасть змогу щорічно вивозити 25 тис. к./м. древе
сный бука, лавро-вишні тощо, значно здешевить фрахт по вивозу 
лісу, звсяже дерево-обробні заводи з джерелами сировини, забезпе
чить експорт фанери, дасть змогу замінити імпортовану кльопку і 
човноки з лавро-вишні власною продукцією тощо.

Перед війною деревообробне виробництво в Аджаристані обмежу
валося лише невеличкими фанерним та бондарним заводами і де
якими розпіловочними підприємствами, що зосереджувалися в Батумі. 
Широке будування в Аджаристані власної деревообробної промисло
восте почалося тільки за часів радянської влади. Сучасна аджарська 
деревообробна промисловість нараховує в свойому складі три тартаки, 
деревообробний і фанерний завод та бондарний завод. Більшість з 
цих підприємств є у Батумі. За п‘ятирічним пляном розвитку лісової 
промисловості! буде збудовано новий тартак, проведено капітальну 
реконструкцію деревообробних заводів та їх раціоналізацію. Загальна 
вартість капіталовкладів у деревообробну промисловість за п‘ятиріч- 
нйм пляном становитиме 3,5 міл. крб. Гуртова продукція ї ї  зросте 
до 2,7 міл. крб. у 1932/33 р.р.

На четвертому місці за розмірами своєї продукції стоїть обро
блення харчових продуктів. Загальна продукція харчосмакової промис
ловосте становила у 1928— 29 р.р. понад 800 тис. крб., з них понад 
600 тис. крб. тютюнова продукція. Харчосмакова галузь аджарської 
промисловосте складається з: тютюнового виробництва, рибного про
мислу та гурально-спиртоочисного виробництва. Тютюнове виробни
цтво зосереджено нині на одній фабриці, яка переробляє не тільки 
аджарські, але й довізні (головне абхазькі) тютюни. Поступове поши
рення власної тютюнової сировинної бази забезпечує інтенсивний 
зріст гуртової продукції, яка на кінець псятиріччя становитиме 
близько 1 міл. крб. на основі значної раціоналізації і поширення 
виробництва. Горільчано-спиртоочисне виробництво має важливе зна
чення для справи інтенсифікації аджарського садівництва. Концен
трується це виробництво також на одному заводі в Батумі, який пе
реробляє плодоовочеву продукцію (виноград, хурму, яблука тощо). 
Протягом псятиріччя намічено підвищити продукційність на 50% . 
Рибний промисел, за наявностю в Аджаристані досить великої бере
гової лінії, відограє певну ролю в економіці країни, але має лише 
місцеве значення. В Аджаристані ловлять ті самі породи риб, що й 
в Абхазії: кефаль, камбалу, севрюгу, султанку, ставриду, бички, бе
лугу тощо. Аджарські річки бідні на рибу. Головні річкові рибні по
роди — форель, сазан, щука, сом тощо. Промислове значення я 
рибальстві Аджаристану має лише дельфіновий промисел, який по
чав знову розвиватися з 1926 року. Зріст дельфінового промислу 
знизується з відновленням Олійжирсиндикатом витоплення на батум
ському заводі дельфінового жиру. Продукція цього заводу у 1928/29 р.р. 
становила близько 100 тис. крб. За п‘ятирічним пляном дельфінова 
жирова промисловість значно збільшить свою продукцію, що ї ї  на
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мічено довести до 390 тон на кінець п‘ятиріччя. Утворюються туко
вий завод дія випуску гнійних туків та понидів дельфінового про
мислу, організуються власна рибальська фльотилія для убою дельфінів 
тощо. Загальна вартість продукції зростаю до 360 тис. крб. у 1932/33 р.

Шкіряна промисловість здавна існую в країні, але працювала на 
довізній сировині, головне, турецькій, та на імпортних чинбарних 
речовинах. Хоча вона носила в цілому кустарний характер, але ви
робляла досить гарну продукцію, яка знаходила собі твердий попит 
на місцевому ринку. Після доби занепаду за часів громадянської війни, 
пляновий розвиток шкіряної промисловости в Аджаристані почи
наються лише з 1927 р. на основі районування заготівель сировини, 
реґулювання постачання та реалізації і зменшення довозу чинбарних 
речовин з закордону. Державна шкіряна промисловість маю в свойому 
складі поки що один завод у Батумі. За гісятирічним планом намі
чено будування нового шкірзаводу. Гуртова продукція ціюї галузі 
аджарської промисловости зростаю досить інтенсивно, підвищившись 
3 273 тис. крб. у 1927/28 р.р. до 454 тис. крб. у 1928/29 р.р.

Шкіряна промисловість маю сприятливі передумови для свого роз
витку так з боку наявности потрібних тваринних ресурсів, як і щодо 
розведення власної чинбарної сировини.

Хемічна промисловість в Аджаристані зосереджуються на одному 
великому заводі в Батумі, що його було засновано ще в 1880 р. Щ е 
до війни фарбова продукція заводу знаходила широкий збут на ро
сійському ринку. Хемічне виробництво за часів війни та революції 
зовсім занепало, бо ринки збуту були майже цілком відрізано від 
Аджаристану. Радянський Аджаристан почав швидко розгортати хе
мічне виробництво, яке вже у 1928/29 р.р. перевищило 100 тис. крб. 
За п£ятирічним пляном хемічна продукція збільшиться до 513 тис. 
крб. у 1932/33 р.р. Розвиток хемічної промисловости Аджаристану 
забезпечуються наявностю сировини, зручним місцем розташування 
заводу щодо шляхів сполучення з ринками збуту, та доброю якостю 
продукції.

Новою галуззю промисловости, що маю значно розвинутися в 
Аджаристані, ю силікатна — цегляно-черепична та керамічна проми
словість, яка маю сприятливі передумови для свого розвитку так в 
галузі сировинної бази, як і щодо збуту своюї продукції. За псяти- 
річним пляном в Аджаристані буде збудовано цегляно-черепичний за
вод з виробництвом 1,5 міл. шт. цегли та 1 міл. шт. черепиці що
року з тим, що на кінець п‘ятиріччя продукційність заводу зросте 
до 2,5 міл. шт. цегли та 1,5 міл. черепиці. Це в значній мірі задо
вольнить потреби промислового, житлового та комунального будів
ництва країни.

В Аджаристані, як і повсюди на Закавказзі досить значно поши
рені також різні кустарні промисли, що з них головні ю: оброблення 
дерева, бамбуку, вовни та шкіри. Аджарське населення виробляю ку
старним засобом: меблі, вози, фурґони, фаютони, різні транспортові 
приладдя, сільсько-господарське знаряддя, арби, тахти, лопати тощо;
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виробляють різні дрібні речі і меблю з бамбуку, кустарний вовняний 
одяг, взуття тощо.

Наведений короткий огляд промислового будівництва Аджаристану 
свідчить, що ця відстала, але потенціяльно-багата на власні продук- 
ційні сили країна почала за часів Радянської влади інтенсивним 
темпом закладати міцну індустріальну.-базу для свого соціалістичного 
розвитку.

ТРАНСПОРТОВА ПРОБЛЕМА.
Оскільки за дореволюційної доби справі транспортового будівни

цтва приділялося дуже мало уваги, мережа шляхів сполучення в Ад
жаристані поки розвинена досить мало. Для гірської та пересіченої 
країни головне транспортове значення для зв(язку- ї ї  районів мали й 
мають шосейні та ґрунтові шляхи, а для важко-прохідних місцево
стей — колійні дороги і навіть всючні тропи. Сучасна загальна дов
жина шосейних та ґрунтових доріг в Аджаристані досягав 228 клм. 
На кожні 1Э0 кв. кілометрів площі припадаю менше 10 клм. шосейно- 
ґрунтових доріг. Головні шосейно-ґрунтові транспортові артерії в 
Аджаристані є,: Батум-Артвинський шлях, Батум-Ахалцихський шлях, 
що пересікав весь Аджаристан у широкому напрямку та відгалуження 
від цього шляху на Ардаган і Каре (у Туреччині). З другорядних 
шосейних шляхів слід відзначити: Батум-Кобулетський, Батум-Сарп- 
ський і Батум Ортабатумський. Решта районів Аджаристану, пере
важно в середині країни, сполучаються між собою ґрунтовими та 
брючними дорогами.

Ці головні шляхи, сполучуючи основні селищні пункти, не могли 
обслуговувати належним чином численні села Аджаристану, які че
рез бездоріжжя були в значній мірі відрізані від повітових центрів 
та від Батуму.

Належно поставлений шляховий транспорт маю велике значення 
для господарства всіх районів Аджаристану. Сучасний досвід визна
чив велику ролю автотранспорту для народнього господарства країни 
за умовою розвиненої мережі шосейних шляхів. В умовах обмеженої 
за розмірами території Аджаристану авто-транспорт набував навіть 
переважного перед залізницями значення для внутрішнього товаро
обігу та сполучення.

Беручи на увагу ці невідкладні потреби Аджарського народнього 
господарства Радянська влада, крім переведення значних робіт по 
ремонту більш або менш зруйнованих за часів громадянської війни 
шляхів, почала провадитрі інтенсивне будівництво нових шляхів, що 
мають сполучити віддалені місцевости з їх центрами. Загальна дов- 
жріна шляхів, що з них більшість вже збудована, а решта прокла
даються, становить 106 клм., себто близько половини наявної шо
сейно-ґрунтової мережі. Крім того за останній час побудовано 
декілька заліз-бетонових мостів, що з них найголовніші ю— Каден- 
ський і Швах енський. Починаю налагоджуватися реґулярне автомо
більне сполучення між головними пунктами країни.
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Значно краще з стан зовнішнього транспортового сполучення 
Аджаристану з іншими країнами й районами Союзу. Основними 
шляхами зовнішнього сполучення $ залізничний і морський транспорт.

Наявність одного з кращих за своїми природніми умовами чорно
морських портів — Батуму, ще й до того належно технічно обладна
ного, значно підносить вагу морського сполучення для економіки 
Аджаристану. Батумський порт через свої природні властивості (гли
бока гавань, яка вміщав великі океанські пароплави) та технічне 
устаткування (одинадцять причалів, нафтова гавань для одночасного 
навантаження нафтопродуктами 5 суден, перевантажні крани, устатко
вані криті склепи, залізничний під‘їздний шлях від порту до вокзалу, 
сухий елінґ для підіймання суден, спеціяльна шлюпочна майстерня 
тощо) ма$ велике господарське значення не тільки для Аджаристану, 
але і для всього Закавказзя та всього Радянського Союзу. Морське 
сполучення Аджаристану з портами радянського і закордонного Чор
номорського узберіжжя, а також з портами Середземного і Балтій
ського морів підтримують пароплави Радторгфльоти та чужоземні.

Батум, як портове місто, став ще до війни одним з головних 
центрів торгового зовнішнього сполучення не тільки для Аджари
стану, але в першу чергу для всього Закавказзя.

У галузі зовнішнього товарообігу Батум маз значення переважно, 
як експортовий порт. Спорудження нафтопроводу від Баку до нафто
перегінних заводів у Батумі значно підсилило його ропо для радян
ського нафто-експорту. Крім того досить помітно розвинений товаро
обіг Батуму і з внутрішніми районами країни.

Другим головним шляхом зовнішнього зв*сязку Аджаристану § за
лізничний транспорт. Велика економічна роля Батумського порту для 
нафто-експорту викликала ще до війни потребу спорудити залізницю 
для підсилення вивозу нафто-продуктів. Довжина залізничної мережі в 
межах Аджаристану становить 34 клм. Отже, на 100 кв. клм. площі 
припадав всього 1,2 клм. залізниці. Безумовно, це є, незначний від
соток забезпечення залізничним транспортом країни, що дуже обме
жуй ролю залізниці для внутрішнього сполучення.

Слід відзначити, що за часів Радянської влади помітного роз
витку набули також і інші засоби звсязку, а саме поштово-телег
рафне та телефонне сполучення. Нині мережею поштово-телеграфних 
установ охоплено всі повітові центри та більшість великих пунктів 
країни. До встановлення радянської влади телефонне сполучення 
існувало тільки в самому Батумі; тепер телефоном звсязано всі пові
тові центри країни між собою та з Батумом. За останній час швидко 
шириться радіофікація країни, особливо по головних ї ї  місцях.

Весь цей розвиток технічних зв£язків між окремими частинами 
Аджаристану в значній мірі впливав на підсилення господарчого" і 
культурного розвитку країни, сприяючи проникненню радянського 
будівництва до найвідсталіших кутків республіки.



182 Ол. Грушевсытй

ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ.
Наявність в Аджаристані одного з найкращих чорноморських 

портів — Батуму здавна визначила велике транзитна, значення країни 
для зовнішнього торгу, особливо в галузі експорту. Переважна час
тина експорту нашої нафти йде через Батум на ринки середземно
морського басейну. Щодо імпортової ролі Батуму, то вона, порівню
ючи з його експорговим значенням, — незначна.

Географічна близкість Аджаристану до країн Близького Сходу, 
зокрема до Туреччини, надаю особливої політичної і економічної ваги 
розвиткові радянського товарообміну з близько-східніми ринками. 
Слід відмітити також, що батумський порт відограю певну транзитну 
ролю для товарообігу Персії з Европою та Америкою.

Економічний з^-язок Аджаристану з іншими союзними республіка
ми підтримуються чакож в значній мірі морським шляхом через Батум.

Наскільки великих розмірів досяг закордонний вантажообіг морем 
через батумський порт, мояша побачити з таких даних (у тис. тонн): 
у 1913 р. він становив 1.178,2, а в 1929 р. —  2.751,6 (дані Бат. Упр. 
РТФ). Цей зріст вантажообігу йшов, головне, коштом інтенсивного 
зросту експорту, який відповідно збільшився з 1.147,0 тис. тонн до
2.723,0 тис. тонн. У сучасному зовнішньому товарообороті Аджари
стану головну ролю відограю транзитна продукція —  нафтопродукти, 
що їх у 1929 році було вивезено 2.690,1 тис. тонн. Спорудження в 
Батумі нафтоперегінних заводів ще більше підносить економічне зна
чення Аджаристану для радянського нафтоекспорту.

Певний зовнішній товарообмін провадиться також і суходолом — 
З Туреччиною через аджаро-турецький кордон. Пільгові умови митно- 
ліцензійного характеру, що їх встановлено для прикордонного то
варообміну, помітно сприяють розвиткові останнього.

Внутрішня торгівля в Аджаристані зосереджуються, переважно, но 
міських пунктах та повітових центрах і провадиться тепер в основ
ному через державну і кооперативну торговельну систему, яка охоп
люю всю країну. Значним досягненням Аджаристану в галузі органі
зації планового обміну та розподілу ю інтенсивне .витискання усу
спільненим сектором приватньої торгівлі, яка силою специфічних 
умов відсталого господарства Аджаристану відогравала ще до недав
нього часу ролю основного каналу товарообороту в країні.

СОЦІЯЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО.

Одним з найважливіших і основних досягнень радянського будів
ництва в Аджаристані ю здійснення широкої культурної революції в 
масах аджарського трудящого населення, яка виводить їх  з одвічної 
темряви на шлях свідомого будування соціалізму. Величезне значення 
цього завдання підноситься ще й тим, що минула ((національна по
літика» царського уряду вся була скерована на цілковите придушення 
будь-якого національно-культурного розвитку та на максимальну ру
сифікацію краю.
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Дуже нечислені учбові заклади, що існували за часів царизму, 
•були знаряддям цію’ї русифікаторської політики і обслуговували лише 
прийшле колонізаторське населення та почасти дітей заможних ту
більців. Широким низовим шарам аджарського населення, бідноті —  
«пухара» ці школи були неприступні. Зокрема, для аджарських жінок 
всяка освіта була закрита. До цього треба додати, що навіть і ціюї 
русифікованої мережі шкіл надто не вистачало: на 150.000 н а с ел ен і  
у кол. Бат}гмській області (без Батуму) було всього 17 шкіл з 
340 учнями. Також придушений був національно-культурний розви
ток аджарського народу і за часів грузинсько-меншовицької влади 
та панування чужоземних окупантів. На момент встановлення Ра
дянської влади в Аджаристані, себто на початок 1921 року, в країні 
існувало всього 38 шкіл, з них 15 у Батумі. Кількість учнів обмежу
валася лише сотнями.

Радянський Аджаристан інтенсивною роботою в галузі4 народньої 
освіти почав швидко ліквідувати цю прокляту колоніяльну спадщину. 
Головну увагу звернено на аджарське село. Не вважаючи на порів
нюючи короткий час, що минув, культурно-освітню будівництво в 
-Аджаристані визначаються значними досягненнями. У 1929/30 році 
мережа учбових закладів становила 138 з кількостю учнів 13000. 
Особливо інтенсивний розвиток виявляю мережа шкіл першого сту
пня, яка протягом 1923/24 — 1928/29 р.р. зросла з 53 до 123, в 
тому числі по сільських місцевостях — з 41 до 113. Загальна кількість 
дітей, що вчиться в цих школах, становить тепер понад 9,000, з них 
понад 6,000 у сільських школах. Також збільшено і мережу шкіл 
другого ступеня, яку доведено у 1929 р. до 10, з них 3 по сільських 
місцевостях. Загальна кількість учнів близько 4.000. Широко роз
горнуто роботу по ліквідації неписьменности. У країні працюю по
над 100 шкіл лікнепу, які охоплюють майже всю людність Аджари
стану.

Загальне культурне піднесення аджарського села виявляються та
кож у великому зрості кількости хат-читален та сільських клюбів. 
В них працюють головне комсомольці, які гуртують навколо цих 
культурних осередків передовий селянський актив.

Підготовка кваліфікованих кадрів робітників для народнього го
сподарства Аджаристану також стоїть в центрі соціяльно-культурного 
будівництва Радянського Аджаристану. їх  готують: радпартшкола, 
індустріяльний технікум, аґрономічний технікум, робфак, фабзавучі, 
педагогічний технікум, школи селянської молоді тощо.

Велику за своїм культурно-освітнім і господарським значенням 
роботу проводиться в справі поширення соціалістичної преси серед 
широких мас аджарського населення. Видаються низку підручників, 

' оригінальну і переводну літературу, економічні та технічні книжки, 
дитячу літературу тощо. Широко розповсюджуються періодичні ви
дання національною мовою.

В галузі охорони здоров(я значно поширено мережу санітарно- 
лікувальних закладів, підвищено якість і охоплення медично-лікуваль



184 Ол. Грушевський

ного обслуговування населення, що дало змогу повести рішучу бо
ротьбу з другою важливою ділянкою народньої темряви — з знахар
ством та шахрайством.

Всі щ заходи соціально-культурного будівництва сприяють успіш
ному викорчуванню релігійних забобонів та швидко підривають рештки 
впливу духівництва на населення.

Закінчуючи на цьому короткий огляд підсумків радянського бу
дівництва в Аджаристані, констатуймо, що ця невеличка національна 
республіка Закавказзя,— в нещодавному минулому — занехаяна і з  
відсталим господарством колонія царської Росії, — вступила на шлях 
інтенсивного і широкого будування власного соціялістичного госпо
дарства. * 4

Відкриваючи величезні перспективи для максимального викори
стання всіх наявних продукиійних сил країни, соціялістична рекон
струкція народнього господарства Аджаристану значно підносить його 
економічне значення в складі всього господарства Радянського Союзу, 
насамперед, як специфічного району субтропічних культур. Розвиток 
субтропічного господарства в Аджаристані дасть радянському народ- 
ньому господарству надзвичайно цінну продукцію, звільнивши останню 
відповідно від залежности від закордонного постачання.

Поруч з тим, могутній розвиток соціялістичного господарства 
Аджаристану утворю^ міцну соціяльно-економічну базу для нестри
маного розквіту аджарської культури, національної по формі і про
летарської за змістом.
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БОЙОВІ БАШТИ Й ОБОРОННІ МУРИ FIPCbKOI
ОСЕТІЇ.

...«И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы:: 

У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны»

Лермонтов — «ДеЙ он»)

Одним з найрозповсюдженіших стародавніх памЯтників матері
альної культури гірської Осетії § стародавні кам‘яні башти, розки
дані поодиноко або купами майже в кожному аулі гірської Осетії. 
Треба відзначити, що територія поширення цих стародавніх памсят- 
ників виходить далеко поза межі гірської Осетії: їх  надибуймо в гір
ській Інгушетії, Чечні, Балкарії та у інших гірських народів. Тому 
цілком зрозуміло, що ці кам‘яні башти не можна приписувати яко
мусь одному родові. Через те, що вони зустрічаються у цілого ряду- 
народів, що залюднюють узгірЯ Кавказу, ми можемо вважати за па
мятники загально-кавказької гірської культури, що виникли на ґрунті 
однакових соціяльно-економічних умовин, в яких, видимо, протягом 
століть жила більшість кавказьких верховинців. Однакові соціяльно- 
економічні умовини сприяли зародженню і розвитку однакової куль
тури у ряда народностей гірського Кавказу.

Тин кавказьких башт поки що не вивчено, але, навіть за тою 
літературою, що розкидано в подорожніх записках учених і мандрів
ників, можна встановити конструктивну і функціональну схожість кав
казьких башт по всій території їхнього поширення з незначними 
відмінами у деяких народів, в різних місцях. Так, наприклад, коли 
порівняти осетинські башти з інгушськими або чеченськими, то, за 
цілком однакових в усьому конструктивних форм, вони відмінні в 
більшості випадків своїми пирамідальними з лупцевих плит дахами, 
тоді як осетинські башти завше будовано без дахів.

Проте треба відзначити, що ця оригінальна баштова культура у 
одних народів Кавказу досягла  ̂ вдоеконаленіших форм, аніж у інших. 
І тут треба визнати, що найкращі не осетинські башти, а інгуш- 
еькі1) або чеченські, в яких виявлено високу, як на ті часи, техніку.

Див. детальне описання інгушських башт в інтересній праці І. П. Щеб- 
ликіна « И скусство ингушей в памятниках материальной культуры» Владикавказ 
1926 р. —
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Осетинські блінти доволі одноманітні і, в порівнянні 3 інгуш- 
ськими або чеченськими, не такі гарні. Побудова башти, за умов то
дішньої примітивної техніки, була надзвичайно важка й складна. 
Перш, ніж взятися до кладки башти, треба було попрацювати біля 
заготівлі будівельного матеріалу: привезти й витесати камені, випа
лити вапну 4 і, нарешті, запросити майстрів. Башту будували пере
важно з вапняку. Якщо його не було на місці побудови, то довозили

Чечня. Бойові башти в аулі Хані.

часом із дуже віддалених місць. Наприклад, башти в сел. Джімара бу
дували з матеріалу, що довозили з околиць сел. Хінцаг і Ламордон 
за сім верст від Джімари. На будування башти потрібувалося стільки 
матеріялу, що серед осетинів ще й до цього часу збереглося прислів‘я: «Із 
зруйнованого аула й одної башти не побудуєш, а з зруйнованої башти 
можна побудувати цілий аул».

Будівельний камінь спочатку дуже нагрівали і обливали водою, 
від чого він репався на шматки, різних і форм і величин. Уламки ка
меню після такої операції мали неправильну форму з щербинами. 
Через ці природні щербини, камні під час кладки були дуже чіпкі. 
Башти будовано- з ванною і без неї. Повсюди в гірській Осетії і до 
цього часу зберіглися горни для випалювання вапни. Як що башту 
будувалося без вапни, то для щільности порожні місця поміж каме
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нями засипали землею. Будували башти за допомогою спеціального 
баранця, відомого у осетинів під назвою «зірн», а в інгушів «чегиркь» *). 
За допомогою цього баранця майстрі подавали вгору на будівлю ве
ликі камені. В більшости осетинські башти будовано фасадом на схід. 
Будували їх 3 — 5 поверхів, чотирьохкутньої, трохи звуженої до 
гори форми. Найпопулярніші у осетинів високі башти. Прозір башти, 
або квадрат верхнього поверху, звичайно вимірявся розмахом руки з

Се.к> Джімара. Бойова башта.

шомполом для того, щоб людина під час дониних акцій могла вільно 
і без перешкоди набивати свою рушницю і битися з ворогом. Мури 
башти, так зверху, як і з низу були завтовшки однакові. Башти ма
ють ТІЛЬКИ ПО бдній ВХІДНІЙ двері. ЦІ/двері робили не в певному 
напрямі, але обов'язково над першим поверхом, приблизно на три 
метри від підвалини. Двері затуляли з середини грубезною деревиною 
дошкою з засувом. Порожню башту зовні зачиняли на велику де-

3) Проф. Яковлев — «Ингуши», стор. 91. М. 192о р.
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рев(яну .колоду досить хйтрої конструкції. Зачивялп й відчиняли цю 
колоду дерев‘яним ключем. Такі дерев‘яні колодки, між іншим, збе- 
ріглися й до цього часу в сучасному осетинському побуті і здебіль
шого іми зачиняють стодолу. Робили їх завше з дубового сука.

У бойову башту' можна було проникнути тільки через §дині 
двері, які, щоб ворогу важче було дістатися, навмисно робили досить 
високо над землею. Треба відзначити, що житлові будівлі, що зви-

Село Даргавс. Бойова башта з кам'яним 
склепінням

чайно групувалися навколо бойової башти, не сполучалися з нею ні
якими внутрішніми. Це місцеві люди пояснюють тим, що ворог швидче 
й легше може заволодіти мало захищеним житлом і через внутрішні 
ХОДИ, як би вони були, легко проникнути і взяти родову фортецю.

Поверхи башти сполучалися між собою через квадратові дірки і 
приставні дерев‘яні сходи. Ці дірки обовсязково робили в кутку стелі,
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що одночасно була за підлогу верхньому поверхові. Дуже зрідка трап
ляються в Осетії башти, що мають кам‘яне склепіння стелі; ї ї  пе
реважно всюди робили з дерева. Персонально мені довелося бачити в 
Осетії тільки в одному місці — в с. Даргавсі — одну напівзруйновану 
башту з кам‘яними склепіннями.

Деякі осетинські башти, крім основних поверхів, мають ще в 
ґрунті досить глибокі льохи, витесані в гірському масиві, або скла
дені з каменю, що править за фундамент цілої башти. Ці кам(яні 
льохи, як оповідають, призначалося переважно для полонених і невіль
ників. їх  держали там поки не продавали кудись, або не викупали родичі.

В питанні про те, хто будував осетинські башти, немаз єдиної 
думки ані в літературних джерелах, ані в народніх переказах. У Кур- 
татинській тіснині, наприклад, існуд досить розповсюдженне тверд
ження, що осетинські башти будували запрошені грецькі майстрі. В 
Даргавсько-Джімарському районі люди запевняють, що будувати б^шти 
запрошували осетинів із Алагірської тіснини, або інгушів із Джера- 
хівської тіснини. Про запрошення майстрів для будування башт із 
одної тіснини до другої у осетинів зберіглося багато інтересних леґенд.

Як що зважити, з одного боку, на територіальну близкість інгушів 
до осетинів, з другого ж боку, на те, що інгуші в минулому вслави
лися, як добрі майстрі-камсенярі, то згадування в осетинських на
родніх леґендах про інгушів, як про будівельників осетинських баїлт, 
мені здасться, не випадкове і ма$ деякі підстави. Правда «сучасна Ін- 
гушетія майже не зна§ ремісників або іііайстрів-інгупіів, але за старих 
часів у горах були цілі роди, що займалися, наприклад, будуванням башт із 
каменю. Така родина  ̂ Берхіно^вих із селища Берхін в гірській Інгу- 
шетії. Члени ці§ї родини з покоління в покоління були майстрі-ка- 
менярі, або «майстрі каменю», як говорять інгуші («тони гоудзиж»). 
їхніми руками будовано широкі трьохповерхові «гали», тобто башти- 
будинки, в яких і тепер де-не-де в горах живуть інгуші, або високі 
десягисажневі, 4 — 5 поверхові стрункі бойові башти («воу»), що були 
за певний захист для цілого роду під час наскоку ворожих родів, на
решті, маленькі «соняшні могильники-склепи», де інгуші ховали своїх 
предків, і числені храми («цуу», «елгац» та інші» *). Отже треба гадати, 
що осетини користувалися працею інгушів у тих районах, де не було 
своїх майстрів. Заможність і громадська вага того або іншого осе
тинського роду визначалася бойовою баштою, гнойовищем, млином 
і родовим склепом * 2). Перше запитання до молодого, це — «Чи ти 
ма^ш бойову башту, гнойовище, млин і родовий склеп?» Як що всі 
ці чотирі елементи були, то з молодим вели дальші переговори, як 
що ні,— переговори припиняли. В Інгушетії ті роди, що мають ро
дові башти, не одружували членів свого роду з членами родів, які 
не мають родових башт 3).

*) Проф. Яковлев Н. Ф. «Ингуши», ст. 88 — 90, М. 1925 р.
2) Про осетинські склепи див. мою працю «Склеповые сооружения горной 

Осетии» Владикавказ, 1928 р.
3) Яковлев, стор. 90.
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За родового устрою, коли кожен рід був цілком ізольована госпо
дарча одиниця і потреби його задовольнялися власними засобами,—  
значення цих чотирьох елементів стіщ цілком зрозумілим. Навіть і 
тепер у живому осетинському побуті існу§ стара традиція — мати 
власного млина. Звичайно гірські осетинські селища розташовано 
вздовж течії якоїсь річки, на березі якої довгим рядком тягнуться 
гірські млини. їх  приблизно стільки, скільки заможних димів в аулі.

Не менше в осетинському побуті важило гнойовище. За повного 
браку землі, придатньої для хліборобства, коли верховинцям, зокрема 
осетинам, доводилося (як тим голянцям, що відвойовують свої зе
мельні ділянки у моря) буквально «робити землю» на голих каменях 
і скелях,—  значення гною, а тому і те значення, якого надавали осе
тини гнойовищу, теж зрозуміле.

Щодо бойової башти, то вона потрібна для охорони господарства 
від зовнішніх і внутрішніх наскоків. Башта — найпевніший захист від 
ворогів. За стародавніх часів,— оповідають осетини,— в осетинському 
народі була дуже поширена кревна помста. Люди забивали один одного, 
поодинокі роди фізично винищувано в міжродових войнах, що вини
кали переважно на ґрунті земельних чвар і полону людей, яких потім 
продавали в інші країни. Кожен, хто потрібував захисту й допомоги, хто 
був кревником, хто мав дорослих дітей, міг знайти собі захист тільки 
у стороженій башті. Осетини оповідають, що в Даргавській тіснині 
два роди — Калагових і Цоразвих були сім років кревниками. Про
тягом сімох років чоловіки цих двох родів ховалися у родових баш
тах. Звсяз<1к з зовнішнім світом вони підтримували тільки через жінок, 
забивати яких з кревної помсти осетинський звичай не дозволяв. За 
сім років з кожного боку забито семеро чоловіка.

День і ніч на вершечку бойової башти були вартові, які мали 
стежити за ворогом і, як що § небезпека, сиґналізувати в нижні по
верхи башти, а коли небезпека загрожувала від зовнішнього ворога, 
то сиґналізували й сусіднім баштам. «При всяком селении,— оповідач 
самовидець,— есть несколько башен, почти на вершинах гор рас
положенных, с которых смотрят во все стороны караульные, и коль- 
скоро издали приметят приближение чего-либо самостоятельного, та  
по данному от них сигналу, в одно мгновение все жители занимают удоб
ные места к обороне... с положенными на сошки ружьями и пращами 
в руках».1) Далі той же самовидець оповідач, як його зустріли дігорці 
у селищі Кантемирові, яке вже тепер не існу§: «Приблизившись к тому 
селению, встречены мы были жителями оного, как неприятели: они 
усмотрев нас издалека с башен своих, по вершинам гор для осмотра 
построенных, и заключив по вооруженным казакам, меня конвоевав- 
шим, о нас, как о неприятелях,— собрались все вооруженные к во
ротам селения для отражения нас и находились к тому во всей го
товности, когда мы к оному под‘ехал и»... * 2).

Надзвичайно інтересні осетинські народні перекази? що малюють
9 Соколов «Путешествие в Имеретию» в «Чтениях», т. II, 18; М. 1873 р.
2) «Чтения» т. II, 8; М. 1873 р.
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оборону осетинів від зовнішніх ворогів за допомогою бойових башт, 
або оборонних мурів велетенських розмірів. Наприклад, в одному ді- 
горському народньому переказі, що колись' було опубліковане акад. 
В. Ф, Миллером *) говориться про наскок на гірську Дігорію якогось 
шаха, якого д-р Пфаф вважав за відомого Шаха Абаса. Дігорці 
билися з шахом, заховав
шись у величезну башту, 
яку ніби будував Гауїс Га- 
лайон. Башта Галайона бу
ла зовсім неприступна і так 
пристосована до облоги, що 
горці, маючи все потрібне, 
могли довгий час держати
ся у своїй башті. Шах, че
рез підкупленого ним па
стуха, знайшов у землі во- 
догонні ринви, через ЯКІ в 
башту йшла вода. Дігорці, 
позбавлені води, мусили 
здатися.

Про бойові башти, що 
так багато важили в осе
тинському житті, людність 
складала різні леґенди одна 
від одної фантастичніші.
Наприклад, про бойову баш
ту Заурбекових-Абісалових 
в сел. Вакац, в гірській 
Дігорії, існуз леґенда, ніби, 
коли будували цю башту, 
денна робота майстрів вно
чі «входила в землю». Спи
тали ворожбита, який ска
зав, що місце, що обрали 
для башти, «не вг^не бо
гові», і що поки не пере
мінять місця, ТО З цього
нічого не буде. Перемінили £ejo цакав у Дігоріт. Бойова башта Абісадових. 
місце, і робота пішла успіш- J ґ
но. Дальша доля ці$ї башти
така. Рід Заурбекових-Абісалових, якому належала башта, в 1864 році, 
під час масових еміґрацій верховинців Північного Кавказу, пересе
лився до Туреччини, а їхня родова башта залишилась двом кволим 
родам Хада^вим і Міндза^вим, що володіють нею й досі.

 ̂Через те, що осетинські башти мали переважне бойове значення, 
будували їх  завжди, принаймні на території гірської Осетії, на най-

*) «Русская мысль», кн. IX, ст. 71-72, 1881 р.
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вищих і найважливіших стратегічно місцях. У такий спосіб, щоб 
вартовий з верху башти міг бачити найширшу територію, а в ви
падку небезпеки— сиґналізувати віддаленим сторожевнм баштам і через 
це дати можливість населенню приготуватися до бою.

У Куртатинській тіснині, як оповідають осетини, вони будували 
свої сторожеві башти переважно проти кабардинців, що за історичних

Дігорія. Сторожева башта Астановнх—«Тверджа Астанових»

часів жили на передгірській площині, білй входу / Куртатинську тіс
нину і брали від людности з названої тіснини, за пропуск на до
лину, дань: добру бурку і орлячі пера *). Але кажуть, часто кабар
динці, не задовольняючись, так би мовити, митом, нападали й на 
гірські аули. Щоб захистити себе від наскоків цих ворогів, курта- 
тинці будували бойові башти й оборонні мури, про які̂  між іншим, 
трохи нижче скажемо кілька слів.

Якщо подивитися з верху Махчеської башти (що належала, за 
одними відомостями, упривілейованій осетинській родині Абісалових, 
а за другими відомостями,— Астановим, від імені! яких всю цю міс
цевість, між іншим, названо .«Тверджею Астанових»), то перед гля- 5

5) За словами осетинів верховинці, а в тому числі й осетини, прикріпляли 
орлячі пера до тупого кінця стріли, щоб регулювати її напрям.
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„дачами відкриваються чудова картина, з якої видко, що план побу
дування бойових башт в Дігорській тіснині, починаючи від селища 
„Доніфорс і кінчаючи селищем Вакац, відстань між якими не менше 
10 верстов, глибоко продумано і підпорядковано загальному пляну, 
що мав на меті забезпечити взаємний зв'язок поміж баштами і за
гальний їхній зв'язок з Абісаловською або Астанівською, що в даному 
районі б}гла за головну, або командну.

Тагаурія. Сторожеві башти, що їх приписуються родоначальникам 
куртатннців—Таґа і Куртаг.

Стоючи вночі на башті Астанових, можна сиґналізувати смоло
скипами, як це робили за давніх часів, на сторожову башту Канукових 
в Доніфарсі, на башту Заурбекових - Абісалових в сел. Вакац або 
в фортецю Багайта над сел. Кумбулта, звідки також можна сиґналі
зувати не тільки на башти околишніх аулів, але навіть на башти 
селища Галіят — найвіддаленішого аула в Дігорській тіснині.

Цікаво, між іншим, відзначити, що за старих часів через Аста- 
новські фортеці протікала річка, що давала всій людності воду. Старе 
річище ціюї річки видко й тепер. Збереглася також ліворуч від ста
рого річища кам'яна стіна, яку, за осетинським народнім переказом 
складено руками невільників Абісалових, що потім заволоділи твер
динею Астанових.

По інших тіснинах гірської Осетії також в аулах $ бойовібашти.
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що мали, так би мовити, місцеве значення, а також сторожеві башти,, 
які будували на високих місцях біля підступів до тіснин, щоб одби- 
вати зовнішнього ворога. І тут, крім вказаних дігорських башт, над
звичайно характеристичні такі башти: у Дар‘яльській тіснині башта 
Дударових в сел. Ларсі, в Алагірській тіснині — башти в сел. Мізур,. 
башта Макаювих в сел. Заромаг; у Куртатинській тіснині — три башти 
над селищем Барзі-Кау, що належали ніби предкам сучасних тага- 
урців—Тага і Куртат, нарешті, в Кобанській тіснині—башта Канукових,. 
про яку між іншим, у осетинів Даргавського району збереглася ле- 
ґенда, яку ще ніхто не опублікував. Ця інтересна леґенда оповідач, 
що алдарський рід Канукових жив за старих часів у сел. Даргавсі. 
Одного разу, за стародавнім осетинським звичаям, у Канукових був 
«зіу», т. т. Кануковим під час косовиці задурно один день працювали 
громадою залежні й напівзалежні від Канукових роди. В той же день 
був «зіу» й у  простого роду Токаювих. У колективі алдарів Канукових 
було 4$ чоловіка, а в колективі простого роду Токаювих— 53 чоловіка. 
Те, що в колективі простого роду Токаювих було більше люду, сильно 
вразило самолюбство Канукова. Ввечорі, після роботи, колектив То
каювих з піснями повертав до аулу. В той час алдар Кануков в чор
ному саєтовому камзолі велично стояв біля своюї бойової башти і 
гукав до своїх доньок, щоз вибігли подивитися на косарів, які по
верталися з піснями. — «Йдіть додому,— суворо наказував своїм 
донькам алдар Кануков,— нічого цікавого тут немаю: це зграя голодних 
собак повертаються, виючи».

Косарі, почувши образливі слова Канукова, схопили його, поса
довили на осла, задом на перед, дали йому до рук ослячого хвоста 
і почали водити його вулицями Даргавсу на сміховисько людям. Зне
важений алдарський рід Канукових після такої ганьби мусив зали
шити Даргавс і виселитися в Кобань. Щоб тримати Канукових під 
постійною загрозою, даргавці поселили разом з ними якогось Худі, 
від якого, між іншим, пішов рід Худіювих. Відколи виселилися Кану- 
кові, в Даргавсі алдарів більше не було, і канукових холопів, як от 
Батіє-вих та інших, звільнили. Однак, звільнені холопи не давали 
життя алдарам Кануковим і в Кобані. Тому, щоб захистити себе від 
постійних наскоків даргавців, Кануков і побудували над Кобанем веле
тенську башту, що виконувала і бойові і сторожеві функції.

Засовуються, що на території гірської Осетії найвідоміші поміж 
осетинів бойові башти, які в минулому мали велике стратегічне зна
чення, належали переважно февдальним упривілейованим осетинським 
родам. От, наприклад, володарі бойових башт: Кануїгові з Доніфорса, 
Абісалові з Махчеська, Дударові з Ларсу, Канукові з Кобані, Гаца- 
гов і1) і Нарсауові* 2) з Ногкау і Туганові з Дзінагу — були великі 
февдали, а в XIX столітті деякі з цих родів навіть 'було дорівняна 
до російського дворянства. Видимо, з часом ці упривілейовані осе

г) За масового переселення верховинців Півн. Кавказу (1861-6% р. р,) рід Га- 
.цаговнх чисто весь виселився до Туреччини.

2) Вимерлий рід.
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тинські роди привласнили собі право будувати бойові башти, а ті 
що від них залежали, могли будувати башти тільки з їхнього дозволу 
і то в певні терміни. В Куртатинській тіснині, так само, як і в Інгуші!**) 
залежний рід, якому дозволялося побудувати башти, мусив закінчити 
ї ї  побудову протягом року, в противному разі — втрачав право бу-

Як видко з осетинських історичних переказів, залежні роди мали 
право будувати бойові башти 
за певну плату. Відомо, напри
клад, що людина з села Дал- 
лакгау, —  Бібо Кцоюв, поход
женням із простого роду, за

тив упривілеиованим тагаур- 
ським родам значну суму, а 
понад це ще мусив своїм 
коштом побудувати міст для 
громадського користування 
через річку Фіаг - Дон, там 
де в неї впадаю Джіжі - Дон.
Навпаки, в Джімарінському 
районі кожен міг вільно буду
вати собі башти без жадних 
обмежень і термінів. Наочність 
різних правових форм, що 
існували в Тагаурії та Джі- 
марі, пояснюються тим, що в 
кожному з названих районів 
були різні соціально - еконо
мічні умови. І справді, треба 
сказати, що в Тагаурії через 
економічні причини процес 
розкладу родового’ладу і роз
шарування суспільства на со- Сторожева башта в с. Ларсі в Дар’ялській 
ціяльні групи проходив інтен- тіснині,
сивніше, аніж у Джімарін
ському районі, в якому порядки патріярхально - родового побуту за
лишились до пізнішого часу.

Треба ще сказати кілька слів про оборонні мури, що функціо
нально близькі до бойових башт. На території гірської Осетії обо
ронні мури ю в Кобанській, Алагірській і Куртатинській тіснинах.

Оборонний мур Кобанської тіснини ю поміж селищами Кобань і 
Даргавс в місцевості «Кахтісар», в тому самому місці, де тепер бу
дуються наймогутнішу електростанцію «Гізельдонстрой». Ця фортеця 
в народі відома під назвою «Башти кревника». *)

*) Яковлев, стор. 90; Щебликін, стор. 21.

дувати.

право
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Фортеця Алагірської тіснини під стародавній селищем Нузал і 
відома під назвою «Нузальської фортеці». Тепер осетини про цю 
фортецю нічого не памсятають, крім того, ніби за старих часів у 
цій фортеці жили якісь монахи-відлюдникп. Але німецькому вченому 
Пфафу пощастило зібрати деякі відомості,, в яких цю фортецю звся- 
зузться з ім1ям легендарного осетинського «царя» Осі - Багатора. За

народніми переказами осе
тинів, записаними Пфафом, 
Осі - Багатор жив у цій 
фортеці. Тут же зберігся 
ііою  скарб, що він зібрав 
за свій вік. Проф. Ахвле- 
діяні, з слів одного осети
на, оповів мені, що на сті
нах нузальської фортеці § 
якісь написи. Покищо ці 
написи не вивчено.

Нарешті, фортеці Кар- 
татинської тіснини <з над 
селищем Дзвгіс, на стрім
кій скелі, відомій у осе
тинів під імсям «Уалкау». 
Мури иі§ї оригінальної 
фортеці складено на зра
зок бойових башт, із ве
ликих грубо обтесаних 
каменів вапняку. За сті
ною велика природня 
печеря, із якої осетини 
билися з ворогами. Отже, 
стіна, прикриваючи собою 
вхід до печері, правила ніби 
за щит, що оберігав печерю 
і людей в ній від ворожих

КоОанська тіснина. Печера— «Башта куль. У мурах повернених 
кровника». на схід, до тіснини, § бой-

ниці і невеличкі «ОЧКИ».. З  
середини мур поділявся на сторчові переборки або камери, в яких, 
треба гадати, під час бою були вояки. В мурах поміж, переборками 
5 невеличкі чотирьохкутні дірки, через які, очевидно* передавали 
набої, рушниці й розпорядження войоводи.

За кріпосними мурами g велика природня печеря, стіни якої 
біля, входу заліплено тонким шаром білої глини. Праворуч стелю 
печери і частину муру дуже закурено. Видимо, осетини бувши довгий 
час у засідці, розкладали тут ватру і готували собі їжу.- За словами 
осетинів, до кінця печери ніхто не доходив. Нарід цілком певний, що 
печера з Куртатинської тіснини виходить під височезними горами в
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Алагірську тіснину. Таке переконання, що й до цього часу не похит
нулося, склалося у осетинів на підставі одного експерименту, що 
ніби проробив один осетин. Він, хотівши перевірити це народні пе
реконання, загнав у печеру кішку, нав‘язавши їй на шию дзвіночок. 
Через деякий час, як запевняють осетини, кішка вийшла в Алагірську 
тіснину.

Влітку 1928 р. я увійшов вглиб печери, приблизно на 25— ЗО метрів.

Село Дзвгіс. Праворуч над селом «Дзвгіська фортеця*.

Початок або вхід у печеру досить просторий, але в міру заглиблення, 
він звужуються. До 15 метрів можна йти, не згинаючись, а глибше—  
вже треба повзти. На глибині біля 20 метрів основний канал печери 
роздвоюються на дві магістралі, одна з них іде у південному напрямі 
вгору під кутом біля 15°, а друга — вниз, у західньому напрямі. Ви
димо, магістраль, що йде ліворуч, на південь, сполучаю головну фор
тецю з іншими кріпосними, зовсім неприступними зокола мурами, 
розташованими на цій же простовісній скелі, на значній височині. 
Очевидно, дзвгісці під час війни заходили у основну печеру, закриту 
З боку тіснини кріпосною стіною, але в критичний момент вони 
внутрішніми ходами відступали до захпщеніших і менш приступних 
ворогові фортець.

Взагалі треба сказати, що Дзвгіс за старих часів був важливий 
стратегічний пункт і за оборону цього пункту з його-велетенськими
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кріпосними спорудженнями піклувалася вся людність Куртатинської 
тіснини.

Наприкінці відзначимо, що свої кріпосні спорудження або обо
ронні мури осетини будували по тіснинах у найвужчих місцях в такий 
спосіб, щоб за їхньою допомогою в потрібний момент можна було 
зовсім закрити вхід до тіснини. З історичних джерел, наприклад, відомий 
інтересний факт, як осетини в 1771 році закрили за допомогою ві
домих нам дзвгіських фортець, Куртатинську тіснину і відкрили іі 
тільки після того, як Астраханський губернатор Петро Кречетників 
виконав низку їхніх вимог.

Так бойові башти; що за свого часу були родовими тверджами, 
як і загально-тіснинні оборонні фортеці— свідчать про криваве й 
бурхливе минуле Осетії.



НОТАТКИ

ЗІ. МАСОН.

АРХЕОЛОГІЯ НА ПОСЛУГАХ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВУ-

(Нові шляхи археології Середньої Азії).

«Советская наука в ее целом, здесь в 
Средней Азии, ломая вековые омертвевшие 
традиции, сумела вовлечь в свой производ
ственный цикл одну из своих частей (архе
ологию), до сего времени служившую лишь 
обогащению мертвых зал музеев и коллекций 
праздных бездельников, сумела заставить 
далекое прошлое служить настоящему и 
будущему человечества о..

Б. Шир, «Побежденные ты
сячелетия» («Советская Кирги
зия», Фрунзе 1930, № 164).

А р х е о л о г і я  и н а р о д н у  г о с п о д а р с т в о  С е р е д н ь о ї  Аз і ї .  
Питання про втягнення до сфери діяльності! народнього господарства археоло
гії—одної, здавалося б, із найвідірваніших від сучасности наук—в Середній Азії 
здіймали вже в 1926 році: Незадовго перед тим стало відомо, що англійці під 
час нових великих зрошувальних робіт в Месопотамії скористалися з даних ар
хеологічного дослідження іригаційних систем асиро-вавплонської доби й доби 
середньовічного розквіту мусульманської культури. Цілком доцільно було вико
ристати месопотамський досвід англійців, розв'язуючи проблему поширення по
сівної площі, головним чином, бавовнику, оросивши колись культурні, а тепер 
запустілі райони Мешхед—і Місріян у Туркменістані, Сурхан в Узбекістаиі, 
Шейх Абас Валі в Хорезмському районі. На конференції по вивченню вироб
ничих сил Середньої Азії, що відбулася навесні 1926 року, голова СредАзКом- 
старис'у Д. 1. Вечкін виступив у водяній секції з доповіддю, в якій настою
вав на тому, щоб до Середньої Азії застосувати месопотамський досвід і про
понував притягти археологію до дослідницької роботи, складаючи плян зрошу
вальних робіт. Його пропозицію конференція ухвалила, але резолюція, як це 
часто буває, залишилась резолюцією й її  не реалізували. Новина такої роботи, 
певний відомчий консерватизм органів Водгоспу, ще більше—кастова самовпев
неність деякої частини інженерно-технічних робітників і ряд об'єктивних при
чин привели до того, що середньо-азіатську археологію до цього часу не при
тяглії до участи в цій найважливішій роботі. Проте не може бути сумніву, що 
в Радянській Середній Азії дослідження іригаційних споруджень давніх епох 
дало б не менші наслідки, аніж у Месопотамії1).

Відхилену бюрократами-гідротехніками допомогу археології господарчому 
будівництву, оцінили й використали для геологічних дослідів.

Геологія й археологія часто-густо стикаються на своїх дослідницьких шля
хах. Успіхові розвитку археологічної науки значно сприяли геологічні дослід
ження, роля яких іноді була вирішальною. І це особливо справедливо у відно-

1) Ми певні, що «забуту резолюцію» витягне з архівного пороху і проведе
в життя пролетаріат, що бореться за темпи соціалістичного будівництва. Ред.
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шенні так зв. передісторичної археології. Не раз геологічні дослідження запе
речували й виводили з строю встановлених фактів висновки археологів. Напри
клад, грунтознавець Докучаев зруйнував теорію азіатського походження носіїв 
неолітичної культури центральних частин РСФРР. Сталість висновків і датувань- 
археологія досягла тільки після того, як у її дослідженнях чільне місце посіли 
розв'язання питань давньої фавни, фльори іі особливостей ґрунто-геологічного 
характеру. 3 а класичний приклад може стати праця геолога Іностранцева— 
«Донсторический человек каменного века побережья Ладожского озера». Спб~ 
188*2. Обізнавшись на складних геологічних умовах місцевості! вздовж прокла- 
дуваного Ново-Сяського канала, він висловив погляд, що сяські знахідки сто
суються доби, що була раніш трансґресії .Іадожського озера. Цілком зрозуміло, , 
що археологія вже не розривав зв'язку з ґрунтово-геологічною базою, але все 
щільніше зв'язуються в роботі з роботою різних геологічних комітетів, інститу
тів, товариств ]). Причому археологія ю, так би мовити, стороною, що даю.

Зовсім інші стосунки утворилися в Середній Азії між археологіюго іі одною 
З прикладних галузей геології, а саме геологічною розвідкою

С е р е д н я  Аз і я ,  як  д а в н я  р у д н а б а з а. Загальновідома важливість 
ознайомлення, при промисловому вивченні надр землі, з історіюю виникнення 
розробки цих надрів. Працюючи в Сибіру, на Уралі й гірсько-промислових райо
нах європейської частини СРСР, геолог-розвідувачі гірничий інженер мають при 
цьому можливість користуватися матеріялами місцевих і центральних архівів. 
Здобуваючи в них багато найцінніших вказівок і маючи дані старих маркшей
дерських плянів, яким іноді мало ніе півтора сторіччя, хможна значно певніше 
оріюнтуватися у прихованих, ще не порушених надрах і працювати не ризи
куючи витрачати марно час і гроші, на нові «відкриття» давніх, але забутих 
відкрить. Щодо цього умови Середньої Азії мало сприятливі. Уривчастий і 
бідний архівний матеріял останніх століть перед російським завоюванням не маю 
відомостей про родовища корисних копалин і про їх розробку. Европейські ман
дрівники ХУПІ-ХІХ сторіч одноголосно підтверджують майже повну відсутність 
тут гірничої промисловості!. Але «недосліджені» надра Середньої Азії не ю ані. 
«загадковими», ані «непорушними». Сліди давньої рудної промисловості! зава
лених відкритих чи закритих розробок або куч метальової жужелн розкидано 
по територіях усіх середню-азійських республік. Один із найкращих знавців Се
редньої Азії, геолог В. Н. Вебер характеризую Середню Азію, не як країну 
невизначених можливостей в справі розвитку гірничої промисловості!, а як руд
ний район, в якому вже колись було проведено підготовчу розвідувательну ро
боту, і нам треба знати, чому і на чому тут зупинилася гірнича промисловість* 2) 
і «чи може вона знову відродитися та чого й в якому напрямку ми можемо від 
неї сподіватися», як сказав Д. І. Мушкетов3). Розвиваючи цю думку, обидва 
згадані геологи знімають питання: чи було тут припинено роботу, тому що 
жили виклинилися, чи тільки тому, що було пройдено поверховий шар вигідні
ших руд, чи на перешкоді стали технічні труднощі, що зростали з поглиблен
ням шахти, і брак лісу поблизу неї, чи то були воюнні іі політичні причини. 
Ураховуючи величезну різницю між технікою видобутку й впливу—колишнього^ 
й сучасного, ми «повинні точно знати причину занепаду кожного родовища, 
раніш, аніж остаточно поставити на ньому хреста». Отже історію таких давно 
забутих підприюмств, важливу, як довів досвід, коли оцінюються так колишню, як 
і сучасну рентабельність родовищ, геологові доводиться відкривати за допомогою 
методів археології. Археолог-історик перед питанням «чому й на чому» поста
вить питання «коли» і тільки встановивши час, протягом якого тривали інтен
сивні розробки, може дати матеріял, потрібний для оцінки масштабу п трива-

J) Тут надзвичайно інтересна, надрукована в «Memoirs of the Geolog. Survay 
of China», Peking, 1925 p. праця шведського археолога. 1. C: Andcrsson’a «Preli
minary Report an Archaeological Researsch in Kansu».

2) Вебер В. H. «Древняя и современная рудопромышленность Туркестана- 
Поверхность и недра», 1917, Да 4, стор. 144.

3) Мушкетов Д. И. «Геологический очерк Туркестана». АН. КЕПС Л. 1928, 
стор. 39.
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лости їхньої експлуатації і тим сазінм до певної міри компенсувати брак ста
тистичних відомостей про давню гірничу промисловість.

0 6 ‘к к т и  д а в н ь о ї  г і р н и ч о ї  п р о м и с л о в о с т и .  Про важливість, 
обліку проробленої колись розвідувальної роботи, яка залишилась^ в рештках 
старих вибирань, багато з яких заховано під поверховим шаром, що утворився 
пізніше, можна судити по тих об'єктах, над якими працював середньовічний 
гірняк. За даними мусулманських авторів, в Середній Азії з метальових копа
лин видобувано: золото, срібло, цнну, оливо, оксид цини, цинк, мідь, залізо, жи
ве срібло. Із битумів за мусулманських часів видобувано нафту, кір і мум. 
Крізі того відобувано: мідний купервас, галун, селитру, салм'як, сірку, кам'яну 
й висадну сіль, казГяне вугілля (при чому золу від останнього вживали для вибі
лювання тканин), різшшанітні будівельні зіатеріяли, дорогоцінні і напівдорого- 
цінні казіні, азбест і різні мінеральні фарби.

Одначе наші відомості про колишню гірничу прозшсловість в Середній 
Азії до цього надто сумарні. A priori зюжна припустити, що в економіці країн 
стародавніх осілих культур гірничий прозіисел давно вже посідав важливе зйсце. 
Ураховуючи всю суму відозшх економічних узювин зшнулого, легко зробити 
висновок, що за доби арабського панування, т. т. від часу глибшого втягнення 
Середньої Азії до кола країн, що брали участь у світовій торгівлі, тут, в Се
реднії! Азії, через яку пролягали шляхи з Сходу на Захід, прозшсловість, в то- 
зіу числі і гірнича, найбільше розвинулася. А за кілька сторіч після того, через 
цілу низку частково вже встановлених, частково ще не виявлених причин, 
діяльність численних гірничих підприємств зовсім припинилася, а гірнича про- 
зшсловість втратила навіть зііспеве значення настільки, що відомостей про не'ґ 
не залишилося в пам'яті людности. В цьому відношенні досить показова, зііж 
іншизі, доля видобутку салм‘яку. За словазіи арабських географів X століття— 
Істахрі, Іби-Хаукаля та Макдісі, Фергана була одною з тих небагатьох країн у 
зіусулзіанських володіннях, що відобували салм‘як. За свідченнязі відомого автора 
«Джеханнувіа» — салвГяк відобували біля Узгенду. Крізі того, у середні віки салзі‘як 
видобували в горах Буттезі—в країні Зеравшану—і далі за Ферганою «в країні 
турків», т. т., віожливо, і у Східньовіу Туркестані. В усякозіу випадкові, віайор 
У гримов, що був в Джунгарії в 1732 році, повідомляв, що салм‘як знаходять 
коло міста Куча. А в XIX ст. в Середній Азії кустарний видобуток салві‘яку в. 
найвіінізіальніших розмірах був тільки но Зеравшану і потребу в ньозіу покри
вав, головнизі чином, довіз зовні. За відозюстязш, зібраними спеціальною уря
довою комісією в 1866 році, перед иовстаннязі дунганів на початку 60-х років, 
із Кульджі у Ташкент щороку йшло від 300 до 400 верблюдів з садзвяком.

І с т о р и ч н а  а р х е о л о г і я  н а  с л у ж б і  г е о л о г і ч н і ї !  р о з в і д ц і .  
Вже з сказанного цілкззі очевидно, які широкі перспективи в цій справі від
криваються дослідникові в Середнііі Азії. Виявлення етапів історії гірничої 
справи в цілозіу, вивчення поодиноких об'єктів, висвітлення питань стародав
н ьо ї еконозйки і техніки, досліджений стародавніх рудень, з яких деякі і досі 
вражають свода грандіозностю, як от рудня Кан-і-Мансур, найбільша заля якої 
зіоже вмістити Ленінградський Ісаакі^вський собор і т. ін. І досвід двох сезонів, 
спільної роботи геолога-розвідника й історика-археолога, що я її провів за іні
ціативою проф. В. Г. Мухіна, наочно довів користь сполучення цих двох зіето- 
дів роботи—геологічного й археологічного—не тільки в галузі теоретичного вив
чення, але іі що до розв'язання практичних завдань.

О б л і к  р о д о в и щ  з а  і с т о р и ч н и м и  д ж е р е л а м и .  Облік за писа- 
ніши джередавіи, головнизі чинозі арабськизш й перськнзш, груп родовищ, які 
розроблювано за старих часів, зіоже дати значні наслідки перед геологічною 
розвідкою. Багато чого, що відкривають «заново» і несподівано, легко можна 
було 6 встановити не з щасливого випадку, а з певних історичних вказівок. Так, 
розшук відомостей про видобуток живого срібла в Середній Азії натрапив в 
цьозіу році на цікаві вказівки, невідомі до цього часу спеціялістазі-геологам,. 
Хазідаллаха Казвіні, що писав у XIV столітті. В його праці «Насолода сердець» 
говориться, що ліпші рудні живого срібла в Андалузії, під гороїо Бараніс* 
звідки його експортуються по всіх країнах, і що § ще рудні між Бухарою й 
Ошрусана, в Нур-Атинських горах. На третьозіу місці згадується про відомі и.
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за іншими джерелами рудні живо.го срібла у Ферганському вілайєті. До цього 
часу, не вважаючи на геологічні розвідки, в горах Нур-Ата руд живого срібла 
не знайдено й немає, вказівок, що вони можуть бути. Тепер, у зв'язку з свід
ченням Халідаллаха-Казвіні спедіялісти-мінералогн вважають, що геологічно 
цілком можливо, що там к живе срібло, і ми, можливо, напередодні відкриття 
нового району живого срібла.

Н у м і з м а т и ч н е  с в і д ч е н н я  п р о  н і к е л ь .  Як приклад, коли про
відною вказівкою стали німі памятники стародавньої нумізматики, можна наве
сти групу монет грекобактрійських царів Агафокла і іїанталеона. Обидва вони 
•судячи по їхніх монетах і виходячи-з даних про поширення цих люнет, царю
вали в середній частині Афґанестану в перші половині II ст. до н. е. Між їх
нього карбування зрідка трапляються драхми і дідрахми з особливого стопу. 
Тверді, срібло-білі й блискучі вони викривають своє походження не з «благо
родного металю» незначним рудуватплі відтінколі. Аналіз одної з таких люнет 
дав такі показники:

Сії — 77,58%
Ni — ‘20,04о/(,
Решта 2,38% припадає на прнмішки кобальту, заліза, ціни та сірки.

Отже, їхній склад дуже подібний до складу сучасної нікельової люнети. В 
Европі нікель відкрили в половині XVIII ст. Китай знав нікельові стопи значно 
раніш. Але вживання нікельової брондзи і при толіу, як люнетний ліатеріял, 
в Греко-Бактрії є; для стародавніх часів виключний п єдиний випадок. Навряд 
чи ліеталюрґи того часу за їхнього рівня технічних знань вдіілп виробляти чис
тий нікель. Певніше припустити, що нікельову брондзу вони випадково випла
вили, стоплюючи якусь місцеву нікельову руду, що ліає в собі значний про
цент міді. Секрет одержання нікельової брондзи, винайдений в глухому кутку 
східньо-елінського світу емпіричнпді шля ХОЛІ після недовгої, видимо, не досить 
вдалої й єдиної спроби практичного застосування стопу, як люнетяого діеталю, 
не діав дальшого поширення. Його забуто і на довгий час втрачено для євро
пейського світу, що винайшов його, як новий невідодшй еледіент, тільки у 
XVIII ст. Для нас, за наших часів, важливий самий факт, що в Афґанестані 
можна було виготовити нікельовий стоп. Беручи на увагу те, що значення де
яких нікельових стопів (наприклад нікельової криці) надзвичайно важливе, що 
СРСР покриває потребу в нікелі, ідіпортуючи його, і що є певна спорідненість 
щодо удюв проходження геохедіічних процесів Афґанестану іі Радянської Се
редньої Азії,—історична археологія мала всі підстави звернути на цей факт 
увагу геологів на базі речових документів, що дійшли до нас від часів понад 
2000 років толіу. І, як вже довели розвідки, сподівання не були .марні: в зразках 
руд встановлено наочність нікелю.

К о п а л ь н і  в о д и. Не зважаючи на недосяжну, в порівнянні з діетодами 
й засобами видобутку стародавніх рудокопів, перевагу сучасної техніки гірни
чої справи, яка зробила люжлпвим багато того, що було не люж.іивилі раніш, 
далеко не байдуже з практичного погляду точне встановлення всіх, хоча б і 
прилйтивних методів, який вживано при розробці земних надр. Це потрібно, 
наприклад, коли обраховують запаси під час гірничих розвідок на смузі копа
лень, де є сліди давніх робіт. Щ е під час Третього Всесоюзного З'їзду геологів 
у Ташкенті в 1928 році здавалося певніш, що тисячу років толіу копальні води 
завше були к[^айньою нижньою ліежою експлуатації родовищ *. Обслідування.м 
1929 року в Кара-Мазарських горах (Таджицької ССР) і в Кара-більчі (Т\ рівнен
ської ССР) в стародавніх розробках виявлено спеціальні тр\бн, якшш воду 
верхнього рівню виводилося з копалень наверх. Спостереження в Тари-Екані 
в 1920 році спонукають навіть припустити існування якихось спеціальних во- 
довідлпвів, що діяли за допомогою викачування. Все це значною ліірою руйнує 
надію, що нижче рівня копальних вод обов'язково треба сподіватися на незай- 1

1 Наследов Б. Н. і Королев А. В. «Месторождения А.ггын-Топкан, Табо- 
шарского участка, Кан-сая и Кан-н-Мансура в Кара-Мазарском районе. НІ Все
союзный Геолог. ст,сзд. Путевод. экскурсий», в. І, Л. 1928. Стаття 14, стор. 26
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мані рудні запаси. Але разом з тіш це дає надзвичайно істотнііі коректну і 
тим дає змогу тепер підходити до оцінки використовуваних в середні віка ро
довищ реальніше і з меншими перебільшеннями кількості! попередньо підра
хованого запасу корисної копалини.

Ж у ж е . і ь .  У другому випадку виявлення технічних засобів стародавніх 
рудопромисловців привело до сприятливішого висновку. Колишні середнє-азійські 
металюрґн, крім механічного дуття, при виплаві руди вміли вже користуватися 
топняковими додатками вапняку, складаючи шихту. Про це наявно свідчать 
грудки здалека привезеного вапняку, що їх знаходять по багатьох місцях в жу- 
жельних купах, поблизу стародавніх рудовиплавніїх заводів. У деяких випадках, 
на думку Б. Н. Наследова, спеціально, щоб одержувати топняки, розробляли 
родовища залізного блиску. Але, як показали аналізи, жужель, що залишилася 
від середньовічного вип.іаву срібляно-олив‘яних руд, містить в собі ще такий 
процент невитопленого олива, що тепер є рація знову її перетопити. Оскільки 
це рентабельно, можна бачити з того, що численні поодинокі стародавні завод
ські жужельові купи містять в собі біля 20—30 тисяч тонн кожна.

О б с л і д у в а н н я  с т а р о д а в н і х  г і р н и ч о - и р о м и с л о в и х р. а й о- 
н і в. Як довів досвід останніх років, у розвідувальних роботах на великих, ко
лись промислових, просторах, що є рудне поле з численними засипаними руд
нями, можна припустити помилку щодо вибору об'єкту і витратити на цю 
розвідувальну роботу кошти не там, де б їх слід було витратити. Базуючись на 
історико-археолоіїчному критичному освітленні таких районів, можна як, що 
не завжди зовсім уникнути, то в усякому разі значно зменшити процент 
таких можливих помилок. При цьому перед історнком-архео.югом повстає над
звичайно цікаве завдання: розв'язали загальні питання стародавньої економіки 
районів гірничої промисловості!. Про характер такого рода робіт і про наслідки 
її, можна мати уявлення з моїх дослідів, проведених у 1929 і 1 ЗО р р.

К а р а - М а з а р с ь к и й р а й о н .  Першим об'єктом у 1929 р. було обрано 
район південно-західнього кінця Курамінського хребта, відомого тепер під наз
вою Кара Мазарських гір, що є в межах Таджицької ССР. Геологічні розвідки 
останніх років зареєстрували понад 3000 стародавйіх розробок на поліметальо- 
вих родовищах. Значна цифра розробок і обсяг проробленої за старих часів 
роботи, без певного уявлення про історію економіки району і тривалість його 
промислової діяльності!, заважали виявити справжню важливість родовища. 
Спірним було навіть питання, що саме з корисних копалин тут видобували.

Попереднє історико-археологічне вивчепня цього району почали з виборки 
по першоджерелах відомостей з творів середньовічних авторів. Вони писали, що 
ця частина Курамінського хребта в середні віки входила до складу підкраю 
Шаша-І.таку, під яким переважно розумілася долина Ангрену. За даними тво
рів арабських географів, в горах між Ангреном і Ходжентом в середні віки 
розробляли срібно-цинові родовища, що їх найбільше згадується під назвою 
«срібної рудні Шаша» або «Срібної гори». Крім того, там же видобували й зо
лото. На деяких срібних абасідських монетах IX ст. і пізніш на тахіридськпх 
вибито: «карбовано цей діргем на рудні Шаша». До нас дійшли ще відомості 
про два шляхи на рудні, прирівняти які до сучасних шляхів було б дуже важ
ко, не розв'язавши низку питань на місці. Крім переліку міст Ілаку, в більшо- 
сти без відомостей не тільки про відстань, але навіть про напрям шляхів із 
міста до міста, немає в основному більше відомостей про цей район у писаних 
джерелах, які до того ще й обриваються на третій чверті X сторіччя.

Далі дослідження продовжували в по..і, і, ле вважаючи на короткий час 
роботи — лише місяць, зробили багато спостережень і виявили багато фактів, 
З яких зробили такі висновки.

Деякі знахідки, в тому числі речей кінця брондзової доби, показали, 
що розробки гірських копалин — срібла, золота, міді, цини — були ще за перед- 
мусулманської доби, хоча ці промисли, розвинулися тільки після арабського, 
завоювання. В IX ст. на найбільших родовищах діють великі, видимо, державні 
підприємства. Виникають великі оселі поблизу рудень і на місцях витопів, на 
певній відстані від копалень. Біля одного з таких центрів для потреб витопи их 
заводів було викопано навіть штучне озер(, що збереглося й донині. Цс озеро
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дивувало географів, що не знаходили пояснення, для чого воно було зроблено- 
В ЗВ'ЯЗКУ з великою потребою в сріблі для зовнішнього ринку, головним ЧІІНОЗІ 
північного - російського, в X ст. розробок стає більше. За попереднім підрахун
ком із 3000 рудень працювало на той час майже 75%. Частину з них можна 
виділити, як великі витопні підприємства. Тут поселення біля рудні характери
зується великою кількостю осель, побудованих одна біля одної. Рештки злиден
них хатніх речей свідчать про те, що тазі жили робітники - невільники. Осторонь, 
біля води, завше на пригорку, розташовувано більші спорудження, де, як видко 
по рештках, було управління руднями, жили урядовці державного догляду й 
залога. Деякі колонії при руднях біля менших родовищ трохи відмінні. Вони 
ліпше розплановані, більше простору, великі будинки. Хатні речі, які тазі зна
ходили, в тому числі з шк.іа, показують, що тазі жили заможніше, а жіночі речі 
і дитячі іграшки свідчать про те, що тазі жили з родинами. По рештках, що 
дуже добре зберіглися, одної з таких осель, де жили гірно - прозшсловці — ку
старі, пощастило зняти плян з зазначениязі на ньому вулиць, майстерень, крам
ниць і ирнватніх будинків, при чозіу в останніх іноді по кілька кімнат з тера
сою і льохозі.

Уряд піклувався про оборону деяких пунктів від наскоку кочовників ту
рецького походження, будуючи невеличкі фортеці. Деякі з них виникли вздовж: 
встановлених тепер стародавніх шляхів, що ведуть до груп рудень Кап - Джола. 
і Кдн - і - Мансура.

В XI ст. район переживає кризу. Мабуть виснаження рудень набувало за
грозливого характеру. Деякі рудні зовсізі закинуто, інші сильно обезлюдніли.

Функціонувало не більше, як 20% загального числа рудень. Пізніше за 
інші завмерла близько XII ст. західна ділянка Кан-Джо.іу і рудні Табошару- 
Все це зіало ще й зовнішнє відображення: карбували низькопробну срібну мо- 
нету. У XII ст., тобто задовго до монгольської навали, гірничий промисел 
району занепав остаточно. Жадних ознак будь - яких великих робіт за пізніші 
часи не виявлено, так само, як і немає про це писаних вказівок.

Все цс, коли ще додати наслідки одночасної археологічної розвідки прилег
лого району середнього упливу Ангрена від Пекента до Теляу, тобто в центрі 
середньовічного І.іака, малює характерну картину взаємної залежності! економіки 
гір і долин. Про самий Ілак та ііого залюднені пункти є такі поверхові вка
зівки мусулманських авторів, що академік В. В. Бартольд і англійський орієнта
ліст Г. .Те - Стрендж вважали, що надзвичайно важко встановити місценахо- 
дження навіть столиці — Тункета. Під час рекоґносцировки 1929 року пощастило 
виявити кілька стародавніх .міст, при чозіу з'ясували, що метальова промисло
вість багато важила в економіці ряда пунктів, що видко із величезних кугг 
жужелі. Поміж знайдених руїн одні, що є біля кішлаку Сарзайляк, і тепер 
мають назву І зі л а к (перекручене Ілак), легко прирівняти до стародавнього 
Тункету, тому що зйсце розташування руїн відповідає писаним відомостям про 
столицю.

Площу городища Імлак найгустіше вкрито руїнами. Навколо вона має. 
6,5 кілометрів і була огорожена стіною. Д е -н е -д е  ясно видно сліди воріт. 
У північній частині, на крутозіу березі стоїть цитаделя, що злилася з первісним 
невеличкизі шахристаном і обнесена міцною стіною, більше, як 1,6 кілометри 
з п‘ятю ворітьми. Ясно поділяється великі базарні площі. Грозіадські водомети 
(хаузн) досягають таких розмірів, що більші навіть за найбільший .Іяб - і-хауз у 
Бухарі. Деякі просторі караван - сараї мають більшу площу, аніж найбагатіші 
караван - сараї Самарканда й Ташкента. Вражає незвичайний для Середньої 
Азії розмах при плянуванні міста, яке за низкою ознак, якось дуже швидко з 
невеличкого міста в один із зюзіентів свого існування обернулося на великий 
центр. Кількість люду.так зросла, що довелося закласти другий великий магі
стральний канал, голову якого виведено вже з Ангрена, тоді як перший жи
вився- водою з сусіднього сая. Велетенські купи жужелі вказують на розвинену 
металюрґійну промисловість, а зібраний на городищі матеріал показує, що 
XII століття було останнім моментом його життя, як великого міста.

Ці дві засади певні майже щодо всіх останніх міст. Деякі з них, як от 
Мунчак - тепе й городище на місці кішлака Кул - ата, були виключно заводськими
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центрами. Видимо, саме розвиток гірничої справи в Кара - мазарському районі 
сприяв надзвичайному розвитку міського життя в Ілаку, де в X столітті нара
ховували до чотирнадцяти міських поселень, а виснаження рудень і брак води, 
які "факти зареєстровано під час дослідження, були за найголовніші причини, 
що потягли за собою занепад усього району.

Д е-н е -д е  археологічні матеріали вказують на деяке відродження напри
кінці монгольської доби в XIV столітті. У XVI — XVII столітті тут були селища 
з  великими фортецями. Дуже помітно пожвавилася робота наприкінці XVIII ст., 
коли кокандський уряд зацікавився між іншим підтримкою шляхів, що йшли 
через Ангрен з Фергани до Ташкенту. У першій половині XIX ст. відомі 
деякі спроби кокандців видобувати срібло біля кішлаку Гудас і в районі Кайнара. 
Спроби ці особливих наслідків не дали і російське завоювання поклало їм край.

Отака в загальних рисах картина минулого цього великого гірнопромиело- 
вого району. Встановлення часу початку" і кінця найінтенсивнішої розробки 
родовищ —"приблизно біля 300 років з зіаксизіальним розвитком протягом X сто
ліття—і виявлення загальної кубатури видобутку і проценту руди в породі,—до
зволили геологам дати орієнтовні цифри колишнього валового видобутку, а 
потім і середнього річного видобутку для X століття. Ці наслідки виявили", що 
за сучасним зіаштабозі цей видобуток не був дуже ефективним.

Т а л и с ь к и й  р а й о н .  У 1930 головну увагу зосереджено на Талиському 
районі. З робіт орієнталістів вже наприкінці минулого століття було відомо, 
що в середині віки в одному з міст края — в Тараза - Шельджі — було зосе
реджено експорт срібла. За відомостями, що їх з чужих слів подає арабській! 
письменник Макдісі (кінець X століття) про те, що в місті було багато чужо
земців (біля 10.000 ісфаганців), можна було вважати Шельджі за найбільший 
центр стародавньої гірничої промисловості!. Але питання про те, де було це 
Шельджі,— не розв'язано до останнього часу. Европейський орієнталіст Т о 
зі а ш е к гадав, що місто було розташовано біля перевалу Кара - бура іі гори 
Кумині-таг. В. В. Б а р т о л ь д  у 1893 році пробував ототожнювати його з ве- 
дикизш руїнами Садпр - кургану, але пізніш утримався від такого наближення. 
Геолог І. К а м и  ш а н  на всеказакськозіу з‘ї3.й на весні 1930 року в Алмата 
робив припущення, що Шельджі був на зіісці руїн городища Ак - тепе, біля 
•селища Дмитрієвського, поблизу якого і на Олександрівському хребті і на Та
лиському Алатау зареєстровапо старі роботи і жужелі і в районі якого в 
1930 році працювали переважно геологічні розвідки.

Якщо підходити з історико - археологічного боку до цього гірничо - промис
лового району, то найбільшою перепоною була недостатня вивченість його зш- 
нулого взагалі*, не кажучи вже про брак історичної літератури про факти 
внутрішньої історії та екопозііки згаданої країни. Про ступінь вивченості! 
району можна судити з того, що ще в 19*25 році СредАзКозістарис доручив 
мені на пропозицію акад. Бартольда оглянути район селища Беш - агач, щоб 
виявити тазі сліди столиці краю—зйста Таразу. І лише в 1927 році зіені поща
стило встановити певне зіісце колишньої столиці на території сучасного 
Ауліє-ата.

Виборна відозюстей про Шельджі з історичної літератури за першодже- 
релазіи показала, що так Шельджі, як і гірничі роботи в районі Таласу вперше 
Згадуються в арабських творах X століття. Питання про час існування зйста 
і промислів за гіисанизіи джерелами розв‘язати не можна, тозіу, що не було 
певности в тозіу, що ті відозюсті, які подають пізніші автори, вони не запози
чили з книжок і що відозюсті не стосуються до того ж X століття. Певніші 

“'відомості були про зйсце розташовання зйста. До нас дійшли два, трохи від
мінні визначення географічно* координати Шельднй, на які чозіусь дослідники 
не звертали до цього часу уваги. Неточність, йрипуіцена стародавнізш обчпс- 
леннязш, не зіала особливої ваги, оскільки в6й^^Ідайл#;б^(Гїасн6 координату 
Таразу, географічне п о . ю ж е н й я т $ И ш *  ^с^айовив.- Крім того, збе
реглася звістка якогось Дзізь дйо ІПсльджі було на відстйШК -фарсахів від 
Таразу. Порівнюючі; .все це з ретельніш перекладозі відповіднт2*‘ййсць із 
творів арабських географів із даними польового історико - топографічного 
обслідування, можна цілком точно встановити зіісце розташовання цього зйста.
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Найважливішим наслідком цього був висновок, який до певної лііри змен
шив вагу славетного Шельджі, як виняткового гірнопромислового району. Міста 
було відоме, видимо, головним чином, через свою положення на перехресті двох 
великих шляхів із Фергани — через перевал Кара - бура і з верхньої частини 
долини Таласу, де власне й було розташовано рудні. В Шельджі, за археоло
гічними даними, було зосереджено не стільки гірничо - заводську промисловість, 
скільки виробництво метальових виробів і торгівлю металом. А мета.тюрґіііними 
центрами були міста, що лежать зруйновані у верхній частині долини за тісни
ною Велика Капка, назви яких збереглися в історичній літературі. їх легко 
тепер застосувати до сучасних руїн. Особливо інтересні руїни на лівому березі 
Таласу, поблизу селища Олександрійського, де ю значна фортеця, великий 
шахрістан і зовнішні мури збудовані з західнього й північного боків, що досить 
далеко тягнуться по шпилю височин. Мало не весь шахрістан і деякі частини 
рабаду було вкрито руїнами заводів, витопних пічок, Ьодяних млинів, на яких,, 
як тепер встановлено, розмелювано і промивано руди, та майстерень. Майже 
всі фрагменти хатніх речей — це ю речі промислового призначення і вживалися 
в технічному виробництві. Крім великих перемелювальних каменів, знайдено 
дрібні кам'яні ступки і терки. Велика кількість жужелі свідчить про колишню 
інтенсивну роботу цього промислового центру. Сукупна діяльність численних 
виплавних пічок отруювала повітря, робила нездоровим життя по містах,— тому 
ми не надибуймо на сліди перебування в них заможніх клясів. Робітники му
сили оселюватися далеко від центра міста й заводів, і руїни їхнього житла 
ліпляться по схилах навколишніх пригорків, куди по череп'яних трубах прове
дено воду й куди не досягали сажа, дим і сморід від заводських труб, тому що 
повітряні течії в долині мали сталий напрямок. Цим і пояснюються майже 
повна відсутність в центрі міста фраґментів звичайних хатніх речей. 3& моїми 
даними, це місто за середніх віків називалося Сус.

Витоплення руди, але в меншому маштабі, було зосереджено й у двух ін
ших містах — більшому Текабкеті, на землях сучасного селища Дмитріювського* 
і меншому — Кулі, на місті руїн Ак-тепе, біля селища Орлова. Купи жужелі, 
які знаходять біля деяких саїв, свідчать про те, що руду витоплювано і по ін
ших місцях, але потроху.

Зібраний в долині археологічний матеріал дозволяю встановити, що заводи 
інтенсивно працювали не тільки в X столітті, але й в XI, протягом якого в  
Таразі, за нумізматичними даними, карбовано свою срібну монету, і що в ХП 
столітті гірнича промисловість занепала, а з нею занепав темп міського життя^ 
Життя це по деяких містах зовсім замираю перед монгольською навалою, за 
часів якої верхню частину долини обернено на ханський яйлак (джайляу). Де
яке пожвавлення спостерігаються тут наприкінці ХШ ст. і на початку XIV ст. 
Q ознаки, за якими можна припустити, що, коли за тої доби і витоплювано 
руду, то лише в незначних розмірах. Осілі поселення цього часу значно мен
ші і не завжди ю на місцях колишніх міст. Вже за другої* половини XIV сто
ліття країна занепадаю, а на початку XV століття швидко зникають будьякі 
ознаки осілости. Від того часу в долині Таласу культурне життя припинилось 
до початку XIX століття, тобто до моменту колонізації долини ферганцями. 
Вже на початку цього століття відомі спроби кокандців відобувати срібло по 
Таласу. Але це тривало не довгий час, і російське завоювання поклало край 
цим спробам.

Щ е не закінчено проробку зібраного матеріалу. Однак деякі висновки вже 
можна зробити й тепер. Відомо, що торговельна кляса Саманідської держави, 
мала велику потребу у сріблі. Ми встановили, що рудні Ілаку тому й розвину
ли таку інтенсивну діяльність, що їх виснажила. Оорівнання цих двох моментів 
З незрозумілими до цього часу походами саманіда І с м а ї л а  у північно-східні 
країни, що закінчилися завоюванням Таразу, мимоволі висуваю гадку, що ці 
воюнні походи спонукало не обернення головної християнської церкви на со
борну мечеть, а втягнення у безпосередню сферу діяльности саманідського 
торговельного капіталу срібних рудень Талаского Ала-тау й Олександрівського 
хребта. І другий висновок, що наочність такого значного металюргійного цент
ру, як встановлений Сус, спонукаю припустити існування в найближчій окрузі
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достатньої на ті часи рудної бази, і що з цього погляду район Кара-бурп і 
сусідніх саїв заслуговує на увагу геологічної розвідки, можливо, в більшій мірі, 
аніж родовище по Беш-ташу, поблизу с. Дмитрієвського, де зосереджено роз
відувальні роботи цього року.

І н ш і  с п о с т е р е ж е н н я .  Наведені дані далеко не вичерпують дав
нішньої сучасної роботи при Середнє-Азійському Районовому Геолого-розвіду- 
вальному Управлінні в галузі історико-археологічного підходу до вивчення ми
нулого гірничої справи. Між іншим, наприкінці 1929 року експерти-археологи 
працювали на цннобрових родовищах району Сумбару в Туркменській СРР. За 
їхніми висновками виходить, що в середньовіччі копальні живого срібла експлуа
товано не широко іі не довгий час. Момент припинення діяльності! цих рудень 
збігається з епохою політичних і економічних змін в цілому районі, і рудні зу
пинено, буквально, на ходу. Ці сприятливі історичні висновки не можуть не̂  
підносити сучасних перспектив цього нового цинобрового району.

Збираючи на місці матеріальні дані, доводиться мимоволі побіжно натра
пляти іі реєструвати чимало нових фактів. Так, у 1930 році я разом з колекто
ром Т. Мір-Гіязовим знайшов у тіснинах південного схилу Олександрівського 
хребта кілька вибитих на скелях написів. Один з них належить до .групи давнє- 
турецьких написів і вирізбляний знаками так зв. орхонської абетки. Другий — 
арабський — стосується X століття. Це — текст прикордонного договору між 
дехканом Ахмадом і якимсь Ал-ібн-Джафаром. Нарешті, три уйгурські написи, 
з яких один має дату 999, а другий — тридцять великих сторчових рядків і зай
має на скелі площу понад 10 кв. метрів. Не менш інтересна була скеля, вия
влена в 1929 році на східньому боці гір Могол-тау, в тіснині Чорик-дарон. 
Вона вкрита не тільки різними арабськими написами IX — ХП століть, але ще 
іі різними малюнками цапів, марала, мисливців із луками, магічних знаків тощо. 
Із написів найінтересніший залишив один полководець, видимо, турецького 
походження, Мухаммад, б. Ахмед-газі з Шахрістану. Написано ііого в 587 році 
хіджри (1191 р. н. е.).

В и с н о в о к .  Не зупиняючись на інших деталях, з наведеного можна кон
статувати, що історико-археологічні роботи, проведені Середнє-Азійським райо- 
новим геолого-розвідувальним управлінням з мінімальною затратою (в сумі кіль
кох сот карбованців) дозволили підвести певний історичний фундамент під .над
звичайно великий фактичний матеріал і дали практичні корисні наслідки. Не 
відаючи будьякими спеціальними археологічними дослідженнями, САРГРУ разом 
З тим забезпечує тепер археологічниіі нагляд за своїми численими розвідуваль
ними роботами, часто-густо зв'язаними з порушенням культурних шарів. Знай
дений при цьому і віднині реєстрований матеріал, після визначення й викори
стання в інтересах поставлених завдань, розподілятиметься по археологічних 
відділах музеїв тих республік, на території яких його знайдено. Цілком очевид
но, що поруч з висновками прикладного порядку, потрібними в повсякденні 
роботі САРГРУ, при дальших дослідженнях, як вже довів досвід 1929 і ЗО ро
ків, побіжно виявлятиметься свіжий фактичний матеріал, що на ньому дове
деться базувати нові погляди на історію Середньої Азії.

Взагалі, всі наведені нечислен і конкретні приклади з проробленої роботи 
досить наочно свідчать, що втягнення методів історичної археології в сферу 
діяльности геологічної розвідки Середної Азії має під собою реальний ґрунт і 
Є, безумовно, досягнення Радянської науки.

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ СХОДОЗНАВСТВА ТА СХІДНІХ МОВ.
О. ДАНИЛЕНКО.

Ще в 1925 р. серед деяких кіл наукових робітників України, що досліджу
вали східні країни (їх історію, мови, економіку, політику тощо) повстало пита
на про систематичне вивчення східніх мов. Цю думку тоді ж реалізували, утво
ривши Секцію Сходознавства при Харківському Науковому Товаристві.

Після утворення Всеукраїнської Наукової Асоціації Сходознавства (ВУНАС) 
остання незабаром заснувала при собі 3-х річні Курси Східніх Мов, куди увій-
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шли, як керівники та педагоги, також робітники зазначеної Секції. Мета Кур
сів була — давати слухачам систематичне знання певної країни Сходу, в першу 
чергу — знання східньої мови. Брак людей, що знають мови східніх народів, і- 
значною перешкодою до поширення та зміцнення економічних, культурних та 
наукових зв'язків з народами та країнами Сходу. Курси ВУНАС давали не одне 
формальне знання мов: історія, економіка та право* відповідних країн входили 
до навчального програму Курсів.

Ці курси було відкрито в 1926 р. у складі першого курсу 3-х відділів: Ту
рецького, Перського та Японського. Вступило біля 150 слухачів, переважно 
службовців. Але більшість курсантів залишили курси протягом уже 1-го та 
2-го триместрів. Причини такого передчасного залишення курсів пояснимо нижче.

Вважаючи на скрутний матеріальний стан Курсів (дотація від НКО в сумі 
2000 крб.), відсутність відповідного приміщення (на другий рік свого' існування 
курси містились в одній кімнаті), та досвід минулого рокл, Курси відкрили 
прийом у 1927-28 учб. році лише на один Японський відділ. У 1928 {). Нарко- 
мос дав дотацію в сумі 5.000 крб. і це дало можливість відкрити ширший при
йом. У 1918-19 учб. р. при тих же 3-х відділах працюють вже два курси: 4-й 
і 3-й. Наявність річних звітів за цей час да§ можливість прослідкувати досить 
цікаву плинність студентів. Так у 1928/29 учб. році було прийнято на 1-й курс 
195 чол., з них на Турецький від.— 64 чол, на Перський — 62 чол. і на Япон
ський — 69 чол. На 1 жовтня 1929/30 учб року залишилось на всіх 3-х відділах 
першого курсу лише 74 чол., себто, на протязі року вибуло —124 чол., а саме: 
3 Турецького відділу — 31 чол., з Перського відділу — 41 чол. і Японського від
ділу— 52 чол. На третьому курсі всіх трьох відділів на початку учбового року 
було 29 чол., з них вибуло на протязі року 7 чол. Закінчило курси 20 чол. і 2 
залишилось на другий рік.

Причини такого великого відсотку слухачів, що передчасно залишили Кур 
си, були такі: 1) учбовий плян не задовольняв інтересів й потреб слухачів л 
ширшій сходознавчій освіті; крім мов, всі інші дисципліни передбачалися, як 
допоміжні, і лише в міру того, як дозволяв фінансовий стан Курсів; просто 
кажучи не було коштів, щоби притягти потрібний і відповідний педагогічний 
персонал; 2) скрутний матеріальний стан Курсів дозволяв звільняти від платні 
за навчання дуже невеликий відсоток слухачів, примушував утримувати лише 
невідповідно малин кадр педагогів і міститися в одній кімнаті зіаііже без авді- 
торного устаткування; 3) неудержавнене становище Курсів, які існували як 
«Курси Східніх Мов при ВУНАС», з усіма невиразними перспективами, що 
випливають із такого становища Курсів для слухачів, які їх закінчують. До 
речі, треба сказати, що з 20 чол., що закінчили Курси, лише 8 чол. почали пра
цювати на терені сходознавства, а саме: 4 чол. аспірантами УНДІОу, одна 
Зав. східнім відділом. Харківської бібліотеки ім. Коро.тенка та в бібліотеці 
УНДІС'у, 2 чол. в Таджикістані, один в Узбекістані, один знову вступив до 
2-го курсу Технікуму Сходознавства.

Отже, Курси, з причин від них незалежних, не змогли цілком виконати по
ставленного перед ними завдання. Між тим, 3-хрічна практика Курсів наочно іі 
виразно виявила той інтерес і потребу, що з кожним роком усе зростала серед 
радянського суспільства щодо вивчення Сходу, про що констатував 1-й та 2-й 
Всеукраїнські з'їзді ВУНАС. На доказ тому q також і те, що до Курсів вст>- 
пало щороку пересічно 150 чол.

Беручи на увагу політичне й культурне значення цих Курсів для УСРР, а 
з другого боку, не маючи змоги, за браком власних коштів, належно утримувати 
Курси, Правління ВУНАС звернулось у травні місяці 1928 р. до Президії Упр- 
науки з клопотанням про утримання курсів, починаючи від 1929/30 учб. року, 
за кошти держбюджету, як «Державних Курсів Сходознавства». У відповідь на 
клопотання ВУНАС, Президія Упрнауки винесла таку постанову: «Президія 
Упрнауки констатуй зусилля ВУНАС в справі розповсюдження знання охідніх 
мов через Курси Східніх Мов при А соціації. Президія Упрнауки вважа<= з ;1 
потрібне зміцнити Курси, підвести під їх сталу матеріальну баз>. Вважаючи 
Курси за осередок майбутньої вищої сходознавчої школи на Україні, Упрнаука. 
«підтримуй прохання ВУНАС про утримання Курсів з коштів державного бюджету»
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З нового бюджетного року Курси функціонували вже як «Укр. Державні 
Курси Сходознавства». Це дало змогу поширити номенклатуру дисциплін, збіль
шити кадр викладачів і взагалі поліпшити роботу Курсів. Перший прийом до 
першого курсу Турецького, Перського та Японського відділів на початку 1929- 
30 учб. року дав таку кількість: всього подано заяв 184, відмовлено в прийомі 
.за браком місць та з інших причин — ЗО чод. Всього прийнято 154 чол., з них 
жінок — 68. З  числа прийнятих — членів та кандидатів КП(б)У — 14, членів та 
канд. ЛКСМУ — 22 і позапартійних — 118 чол. Робітників та їх дітей прийнято 
48 чол. Всіх учнів, разом з новоприйнятими, на початок учбового року було 
218 чол., з них жінок — 97, партійців — 17 чол., комсомольців — 22 чол., робіт
ників та їх дітей — 57 чол. Всі, по окремих відділах, розбивались так:

Турецьк. Нер/ськ. Японськ. Разом
Перший курс . . 40 53 61 154
Другий курс . . 33_______ 17______ 14  64

Р а з о м  . . 73 70 75 218

Одначе, не вважаючи на те, що стан .Курсів в порівнанні з минулим знач
но покращав,— відсів курсантів продовжувався і в 1929/30 учб. році і в такій 
великій кількості, що на початок 1930/31 учб. року з 218 чол. залишилось ли
ш е— 76 чол. Причина такого відсіву полягала в тому, що безперспективність 
для курсантів вже ж таки залишилась. Це турбувало курсантів і примушувало 
•багатьох із них залишати Курси.

11 травня 1930 р. відбулася широка нарада робітників Курсів Сходознав
ства, професури та наукових співробітників Н.-Д. Інституту Сходознавства, 
ВУ гіАС та представників курсантів по питанню перетворення Курсів Сходо
знавства в „Укр. Технікум Сходознавства та Східніх Мов“. Парада досконало 
обговорила проект реорганізації Курсів, вироблений попередньою вузькою на
радою дирекції та лектури Курсів і ухвалила просити НКО УСРР провести 
цю реорганізацію. 29/ У  1930 р. постановою Колегії НКО УСРР, на базі Курсів 
Сходознавства утворено 3-х річний „Технікум Сходознавства та Східніх Мов“ , 
що ю спеціальним середнім навчальним закладом для підготовки кадрів сходо- 
знавців-спеціялістів, що бажають присвятити себе праці практичній і теоре
тичній в ріжних галузях сходознавства і головним чином в братських респу
бліках Радянського Сходу, а саме:

1) економістів-сходознавців по окремих країнах Сходу для праці в органі
заціях, що мають зв'язок із Сходом, або ж на Радянському Сході;

2) культоевітних робітників-сходознавців, а саме:
а) навчителів східньої, української або російської мов у початкових шко

лах східніх нацменшостей;
б) політосвітробітників (клюбна робота, культорганізатори тощо) для роботи 

серед східніх народів і нацменшостей;
в) перекладачів літературних, які вміли би перекладати з оригіналів белет

ристичні та суспільствознавчі наукові твори східніх народів і таким чином 
сприяли 6 ознайомленню з ними широких трудящих мас УСРР і взагалі 
СРСР;

г) перекладачів-тлумачів, які могли би працювати у всіляких установах і 
організаціях, що мають ті чи інші зв’язки, зносини з східніми країнами.

Галузева спеціалізація економістів провадиться на базі виробничої практи
ки у відповідних організаціях. Цикл дисциплін для всіх студентів культурно- 
освітнього ухилу однаковий і обов'язковий. Розбивка по окремих фахах прова
диться при закінченні Технікуму за нахилами і бажанням того чи іншого сту
дента, та на базі проходження ним виробничої практики. Спеціалізація по 
зазначених ухилах починаються з першого курсу третього триместру.

Зараз учбовий плян Технікуму охоплюю такі дисципліни: 1) загально-освітні 
та суспільствознавчі, 2) краюзнавчі, 3) фахові і 4) мови (східні та європейські). 
Технікум маю 5 відділи першого та другого курсів: Турецький, Перський та 
.Японський (2-й курс укомплектовано курсантами бувш. Курсів Сходознавства).
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Маючи на увазі, щоби студенти Технікуму після закінчення його мали змогу 
працювати не лише в країнах Радянського Сходу, або серед східніх нацменшо
стей СРСР, а й по тій чи іншій країні закордонного Сходу, Технікум даю сту
дентам знання не тільки Радянського Сходу, але й закордонного, наприклад  ̂
студенти .Турецького відділу вивчають не лише тюркські країни Радянського- 
Сходу, але п саму Туреччину. Теж саме і по інших відділах. Щодо східніх мов 
то маючи на увазі, як цільове настановлення — працю на Радянському Сході, 
на базі лексичної ознаки щодо мови даної країни Радянського Сходу, береться 
за основу відповідна закордонна східня мова (Таджикістан—перська мова, Тюрк
ські країни — турецька мова) та додатково, починаючи з ‘2-го курсу даються 
обнови мови даної країни Радянського Сходу (таджицька, узбецька, турмен- 
ська). На Японському відділі з східніх мов викладаються лише Японська. Із 
європейських мов викладаються: на Турецькому відділі — французька, а на 
Перському та Японському відділах — англійська.

Взагалі, за основу навчання в Технику мі покладено всебічне й повне вив
чення східніх мов, оскільки без досконалого знання даної мови, годі уявити 
собі робітника-сходознавця, принаймні спеціядіста-практика. Тому, вивчення 
основної східньої мови провадиться протягом усіх трьох років.

Технікум Сходознавства було утворено як денний Технікум, але неможли
вість дістати в Харкові відповідне приміщення, привело до того, що Технікум 
почав свою роботу, як вечірній учбовий заклад в 3-х маленьких кімнатках 64 
трудової школи. А це, звичайно, утворюю низку труднощів в його роботі, з 
яких найважливіші ю: неможливість безперервної виробничої практики, бо сту
денти Технікуму вдень працюють; загроза недовиконання учбового пляну. та 
неможливість взагалі розвернути роботу Технікуму (наукові кабінети, гуртки 
тощо).

Соцсклад студентів Технікуму досі незадовільний (переважна кількість 
службовців). На І XI — 31 р. рахуються на першому та другому курсах всіх 3-х 
відділів— 152 чол.; з них на першому курсі — 80 чол. і на другому курсі — 
72 чол., а саме: Турецький від.— 25, Перський — 19 та Японський — 26. На дру
гому курсі — 72 чол., з них: на Турецькому від — 29 чол., Перському — 29 та 
Японському— 24 чол. За соцстаном студенти поділяються так: робітників 17 
чол., 11,2°/о, селян — 4 чол. - 2,бо/0. служб. — 86,2о/0. Членів та кандидатів. 
КП(б)У — 9 чол., членів ЛКСМУ — 15 чол.

Дирекцію Технікуму було вжито всіх заходів, аби укомплектувати Техні
кум відповідним соціальним складом, але ж наслідки, як бачимо, ще дуже неза
довільні.

Не зважаючи на всі ці труднощі. Технікум, разом з колективом студентів 
та за допомогою УНДІОу, що взяв ідейне шефство над Технікумом, за допо
могою соцзмагання та ударництва — виконаю завдання, яке поставлено перед 
ним. Вжито заходів, аби влітку цього року кожний студент відбув 
(переважнов країнах Радянського Сходу) 3-х .місячну виробничу практику. Це 
можливо було провести при умові, що адміністрація установ та підприюмств, в; 
яких зараз працюють студенти, погодиться дати їм. 3-х місячну відпуску без* 
виплати утримання (його студенти будуть одержувати на місці практики). 
Взагалі ж, після прослухання в Технікумі теоретичного курсу, кожен студент 
мусить відбути виробничу практику не менш, цк о місяців. Отже, курс навчан
ня в Техніку мі триваю лише 2і/2 роки. Перший випуск студентів відбудеться 
по весні 1932 р.

Зараз Дирекція Технікуму, разом з науковими робітниками УНДІС'у, опра
цьовую питання про утворення на базі Технікуму Сходознавства Укр. Інститу
ту Сходознавства..
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Л. Сафаров.

СКЛАД СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СРСР СХІДНІМИ МОВАМИ В 
ХАРКІВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ЇМ. КОРОЛЕНКА.
Від 1921 року до Харківської центральної бібліотеки ім. Короленка надхо

дить—по одному примірнику—вся періодична й неперіодична література схід
ні ми мовами, що видасться в СРСР. Вважаючи на брак приміщення, за минулі 
роки в цій бібліотеці не було жадної можливосте довести до ладу цю літера
туру і дати можливість користуватися нею читачеві. А тепер, у зв‘язку з за
кінченням побудови нового книгосховища, бібліотека негайно взялася до утво
рення спеціального Східнього відділу. Для цього в новому будинкові відведено 
спеціальне приміщення для Східнього відділу, де, крім спеціяліста-завідателя, 
ще працюють і спеиіялістп мовознавці, яких було запрошено із членів ВУНАС, 
як консультантів.

Література надходить до бібліотеки від всіх книжкових палат, що ю по 
республіках нашого Союзу, такими мовами й діалектами: вірменською, грузин
ською, азербайджанською, татарською, узбецькоюЛтюркською. башкирською, 
та джицькою, туркменською, кримсько-татарською, казанською, киргизькою, мо
вами й говірками кавказьких народів (карачайською, лакською, арабською, чер-~ 
кеською, авагською, кумикською, осетинською) і т. інш. Всю цю літературу 
тепер записуються до карткового каталогу. Отже найближчим часом читачі 
вже користуватимуться в ею.

Треба відзначити, що за технікою видання, цінним змістом і якістю перше 
місце посідаю азербайджанська література, далі ііде татарська, узбецька, гру
зинська (характеристично відзначити, що переважаю художня література—бе
летристика) і кавказька.

Із періодики, що видаються зазначеними вище мовами, ю біля восьмидесяти 
назв журналів.

За останній 1929—30 рік література надходить видавана новою латинською 
абеткою і в двох примірниках, що дасть можливість видавати книжки читачам 
додому.

ВИСТАВКА КАРТИН ГРУЗИНСЬКОГО ХУДОЖНИКА НІКО 
ПИРОСМАНАШВІЛІ В ХАРКОВІ.

Минулого 1930 року нізіецька організація Neue Kunst Fides у Дрездені за
пропонувала організувати ретроспективну виставку картин померлого в 1918 р. 
грузинського художника Ніко Пиросманашвілі: гадалося, що виставка, де будуть 
найпоказовіші обрані роботи художника, загальною кількістю близько півсотні 
експонатів, буде пересувною і це дасть можливість провезти її по різних мі
стах Німеччини й Австрії. Перспектива проведення такої кампанії по лінії 
культурного зв‘язку з закордоном спонукала Національну Картинну Галерею в 
Тифлісі, за допомогою Наркомбсвіти Грузинської СРР, взятися до п повнення 
своїх і без того значних фондів названого художника, і остаточно підготувати 
їх до експозиції. Підібрані експонати продемонстровано в двох за лях Галереї 
де 10 серпня 1930 р. відкрито виставку творів Пиросманашвілі, переважно із 
речей музейного фонду, частково доповнену з приватніх збірок: загалом ви
ставлено близько 100 номерів. Тоді ж виникла пропозиція, їдучи або до Ні
меччини або з Німеччини, зробити турне по деяких містах СРСР. Цю пропози
цію і проведено в життя наприкінці минулого року, коли виставка, побувавши 
в Москві та .Ленінграді, від 8 до 20 лютого ц. р. перебувала в Харкові, звідки 
виїхала до Київу, далі намічено перевезти її до Одеси.

До виставки, з якою їздив Директор Національної Картинної Галереї Гру
зії, художник Д. І. Шеварднадзе, Всеукраїнське Т-во Культзв‘язку з закордо
ном та сектор Мистецтв НКО У СРР випустили каталог, де, крім переліку ек
спонатів і виображення деяких з них, ю також і вступні статті: 1. Д. І. Ше-
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варднадзе дав короткий біографічний нарис і 2. М. Зубар—загальну характери
стику творчості! Пиросманашвілі. Це видання, яке, на жаль, хибує на недо
статню чіткість виображень, треба вітати, як першу, хоч і коротку, але сер
йозну публікацію українською мовою, -присвячену художникові братерської ре
спубліки,—новий крок до ознайомлення наших широких мас з культурними цін
ностями Грузії.

На день закриття цієї виставки (20 II.), в великій залі будинку ім. Блакит
ного, де її  й було розгорнуто, Всеукраїнське Т-во Культзв'язку з закордонном 
та сектор Мистецтв НКО УСРР організували відкрите засідання, на якому до
повідав проф. Д. Гордіїв. Но доповіді розгорнувся широкий і тривалий диспут, 
в якому взяло участь багато харківських художників (Комашко, Меллер, Бой
ченко та інш.) і мистецтвознавців (проф. Сліпко-Москальців, проф. Кутепов). 
Диспут зачепив не тільки питання безпосередньо зв'язані з творчістю і худож
ньою спадщиною Пиросманашвілі, але й більш загальні—що стосуються акту
альних моментів на нашому образотворчому фронті в поточний відповідальний 
період організації пролетарського образотворчого мистецтва,



ПАМ’ЯТИ ПРОФ. Г. П. ЧУРСІНА
15 жовтня 1930 року в Тифлісі вмер, захворівши під час експедиції по Да

гестану, відомий етнограф-кавказознавець, професор Ленінградського універ
ситету Григорій Пилипович Чурсін. В особі покійника наука втратила одного з 
найвідданіших робітників, людину, що зібрала надзвичайно великий і цінний 
матеріал та інтересно опрацювала його.

Проф. Чурсін народився 
в бідній селянській родині.
Батько його—тесляр загинув 
в Енському, звалившись під 
час роботи з вітряка. Синові, 
майбутньому, вченому, тоді 
було ледве що п‘ять років.
Здібному хлопцеві пощастило 
поступити до енської міської 
школи. В 1888 року Гриша, 
якому було вже 14 років, за
кінчив школу і за 15 крб. 
на місяць поступив за пи
саря до енської міської упра
ви. Але він хотів вчитися 
далі і нарешті поступив у 
Тифліський Учительськиіі 
Інститут, закінчивши його в 
1894 році. Ще в Інституті 
він заінтересувався марксиз
мом і працював у студент
ських гуртках. Як «не зовсім 
надійну людину», його після 
закінчення Інституту виря
дили учителювати до віддале
ного Олександрівського фор
ту Закаспійської области. Там 
він зійшовся з військовим 
лікарем Ц. Ігнатовським і 
разом з ним вивчав «Капі
тал» Маркса, «Походження 
родини, приватної власности й держави" Ф. Енґельса, що тільки-но вийшли з 
друку. Цим почалися його стулії з історії культури і етнографії. Повернув
шися в 1896 р. до Тифлісу, Г. П. взявся до самоосвіти. Працював він самостій
но переважно над кавказознавством і загальною соціологією, проштудіювавши 
міні іншим, праці Тейлора, Спенсера, Леббока і М. Ковалівського. Г. П. був чле
ном гуртка Кайданової. Разом з Пилипом Махарадзе і Петром Гелейшвілі він 
продовжував вивчати марксизм. Тоді ж він вступив до Географічного й Архе
ологічного Т-ва. 2-го січня 1898 р.'- в «Новом Обозрении» вміщено його статтю 
«Праздник мертвых»,—порівняльно-етнографічний нарис. Від цього дня й поча
лася його плодотворна літературна діяльність, що тривала понад ЗО років. Г. П. 
надрукував понад тридцять цінних робіт з етнографії народів Кавказу. Г. П. 
у 1929 р. брав участь у 11 Всеукраїнськозіу Сходознавчому З'ЇЗДІ інтересною 
доповіддю про тотемізм у кавказьких народів.

Роботи Г. П. не тільки багатством зібраного в них матеріялу, але п мето
дами обробки увійдуть невмирущим цінніш вкладом в літературу про кавказь
ких верховинців і всі, хто цікавиться Кавказом, повинні ознайомитися з основ
ним з них, а особливо з йо го «Очерками этнографии Кавказа».

Проф. О. Ладкженськгиї

Проф. Г. П. Чурсін.



БІБЛІОГРАФІЯ.

Б. Шумящий. «1905 г о д  и Во с т о к »  (Культпроп ЦК ВКП(б) и Институт 
Ленина при ЦК ВКП(б). ГИЗ М.—Л. 1930, стор. 80.

Книжка т. Шумяцкого поділяються на такі розділи: вступ, I—Революція в 
Персії, II—Народні ради в перській революції. III—Вплив російської революції 
1905 року на турецьку революцію 1908 р., ІУ—Революція 1905 року і хінська 
революція *911 року, У—Російська революція 1905 р. і перша монгольська ре
волюція Т910—11 року, УІ—Міжнародній програм революції 1905 року і зна
чення її для Сходу.

Книжку розраховано на масового читача, через це, видимо, тов. Шумяць- 
кий вважаю за потрібне висвітлили основні мозіенти розвитку національного 
питання, як його поставлено в розвиткові російської революції, як його розв'я
зувано й розв‘язую партія більшовиків на основі науки Леніна.

Говорячи про різні опортуністичні течії в національному питанні й націо
нальній політиці (позиція Бухаріна на XII з'їзді, теорія деколонізації), автор 
наприкінці вступу закликаю до розгорнутого наступу „на оппортунизм всех от
тенков и мастей в национальном вопросе».

У розділах, присвячених національно-визвольному рухові в колоніальних та 
напівколонпільнпх країнах, автор даю досить повний історичний огляд подій, 
для кожної даної країни, а потім вилив російської революції 1905 року на кож
ній ділянці боротьби. Картина виходить яскрава й переконлива, особливо 
сповнені революційного патосу сторінки, присвячепі запільній діяльности біль
шовиків у Північній Манчжурії в 1906—1908 р. р., де тоді працював і сам 
автор.

Найменш переконливі спроби відшукати впливи революції 1905 року на 
народні повстання в Монголії в Ш 0—Й р. р. Але вже корисно й те, що тов. 
Шумацькпй подаю цінні відомості! про таку ділянку національно визвольного 
руху поневолених народів, про яку широкі кола читачів, що цікавляться питан
нями нацруху, майже нічого не знають,

Загалом, для широких кіл читачів (партактива, студентства, яке не вивчаю 
поглиблено історію національного руху), книжка інтересна саме тим. що даю 
широку й певну картину найцікавішого періоду наростання національного руху 
в усьому світі і констатую міцний ЗВ'ЯЗОК цього руху з російською революцию 
1905 року.

Дрібними недоліками можна вважати деякі незначні помилки, невірне тлу
мачення поняття «бест», значення слова «анджумен», неточність в передачі jrpi- 
звищ, а також і деяку неопрацьованість стилю, що можливо, обумовлено ціл
ком зовнішніми причинами, а саме,—найнеохайнішою коректурою.

М. Дьяконов.

A r a b i a n  P e a k  a n d  D e s e r t  T r a v e l s  in a J - У a m a n b y  A m e e n  
l l i h a n i .  London (Constable and Co Ltd) 1930. 8° X 280-|- illustr.). (Арабські 
гори й пустелі. Мандрівки по Іюмену Аміна Рейхані). ,

Ім'я Аміна Рейхані (народ.-1879) добре відомо в арабській літературі й гро
мадськості XX ст. Він ю мабуть чи не найвидатніший представник так зв. 
сиро - американської школи, з особою і діяльністю якого зв'язане саме її  оформ
лення. Його значна перевага над іншим лідером школи Джебраном, в тому, що 
він, проживши більшу частину свого життя в Америці, не відірвався від бать
ківщини, але чуйно ставився до зрушень, що відбувалися в Сирії, і взагалі в 
цілому арабському світі. Вже турецька революція 1908— 1909 року висунула 
його на арену громадсько-політичного життя. Бувши американським громада-
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вином, він бере гарячу участь в долі своєї батьківщини, навіть під час світо
вої війни, організуючи допомогу сирійській людності, що голодувала й хоріла. 
Зміни, що сталися в арабських країнах після 1920 року, що викликали до життя 
лові угруповання та обумовили інші співвідношення у старих, також не прой- 
лилн поза ним. У 1922 році він вирушав у велику подорож по Аравійському 
.півострову, щоб виявити для себе й" для своїх одноплемінніків тогочасну ситу
ацію, і пробув вияснити ті умови, за яких можливе найтісніше об'єднання й 
союз арабських країн. Наслідком цієї подорожі була двохтомна книжка «Царі 
.арабів» («Мулюк аль-араб»), видана в Бейруті в 1924 році1 та «Нова історія 
Неджда і сумевших країн», що вийшла також в Беруті, в 1928 році.

Від початку своєї літературної діяльности, Рейхані був «двобічним» англо- 
арабським письменником; і на цей раз він вирішив дати можливість англійським 
читачам ознайомитися зі своїми новими творами безпосередньо. Для цього він, 
коли вийшло в світ арабське видання, почав опрацьовувати окремі його части
ни англійською мовою; в такий спосіб в 1928 ропі вийшла книга «Ібн Са'уд 
аравійський» («lbn Sa’oud of Arabia») присвячена Неджду і ваххабітам з танім 
тепер уславленим ватажком1 2, а в 1930 році «По берегах Аравії» (Around the 
Coasts of Arabia), де описуються Хіджаз, ’Асір, Ковейт, Бахрейн і Аден з при
леглими краями протекторату. До цих двох книжок тепер приєдналася ще , 
третя, мабуть найцікавіша для нас, тому що договором від 1 листопаду 1928 р. 
•СРСР зв'язаний з Ієменом дипломатичними й торговельними взаєминами.

Як і перші дві, ця книжка не є звичайний переклад з арабської відпо
відних сторінок (1,71 — 231). В цілому зберігаючи послідовність арабського 
видання, в якому частину розділів присвячено не їємену, а ’Асіру, англійське 
видання дає детальніші розділи; іноді він дотримується арабського тексту, іноді 
ж випускає його і додає ряд деталей, порівнюючи за першим. Ілюстрації 
англійського видання, численіші і значно краще зроблені, аніж в арабському. 
За малюнком автора, дано портретний ескіз імама Ях‘ї, який, в протилежність 
іншим правителям арабських країн, не дозволяє себе фотографувати (стор./120, 
пор. араб, видання 159 — 160). В арабському виданні (стор. 68 — 69) ескіз виобра- 
жає його в хатньому головному вбранні, в англійському—фронтиспис в офіцій
ному вбранні; джерело, видимо, за обох випадків, це — авторська замальовка. 
Ілюстрації дають загальне уявленпя про пейзаж їємену, етнографічні типи і 
будівлі Сан а. Не зовсім зрозуміло, чому для того, щоб характеризувати іємен- 
«ську старовину, подано лише два фото статуеток (стор. 32, 603). На жаль, 
показника в цій книзі немає, в протилежність «Around the Coasts of Arabia».

Читаючи англійське видання, що вийшло в 1930 р.,4 не треба забувати, що 
сама подорож стосується 1922 року. Певних дат автор систематично не дає: 
З тих документів, що він подає, ми довідуємось, що він був в Адені на почат
ку квітня 1922 року (стор. 16); арабське видання вказуй на 18 квітня, як на 
дату його приїзду до Сан'а (ї. 106), в англійському — про його перебування 
тут говориться під 26 квітня (144); після повороту із Сан'а до Ходейди і, як 
ми довідалися із арабського видання, після короткого перебування в Асірі, він 
Знову був в Адені в липні 1922 року.

Від того часу в Іємені відбулося багато подій; про деякі з них, що стосу
ються 1925 — 1926 р., Рейхані говорить побіжно (стор. 235 — 242). Тут на пер
шому місці треба поставити приєднання Ходейди до їємену (квітень 1925 р.) 
і торговий договір з Італією (2 вересня 1926 р.) До цих фактів, згадуваних

1 Передмову до неї передруковано у «Образцах ново-арабской литературы» 
К. В. Оде-Васильевой, I, Л. 1928, 125 — 139.

2 Див. рец. Ибис «Революционный Восток» № 9 — 10, 1930 р., ст. 332 — 355.
3 Джерело їхнє не вказано: видимо їх запозичено з роботи D. S. Margo- 

liouth’a «Two South-Arabian Inscriptions». London 1925.
4 Відношення його, за часом виходу в світ, до книжки «Around the Coasts 

of Arabia» не зовсім ясне: в даній книзі автор говорить (стор. 112), що про 
повстання в Лахіджі, він детально опише в т. П (More about this revolution 
wlren we come to Sultans of Lahaj, vol. Ц) проте відповідні дані є в «Around 
-the Coasts of Arabia», 334).
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Рейхані,«треба додати ще договір з СРСР (1 листопаду 1928 р.)1 і вступления Ємену 
до поштової міжнародньої спілки (осінь 1930 р.). Багато змін сталося за цей 
час і в унутрішньому житті Ємену: туди вже проникла преса (пор. стор. 130' 
і 137) і від кінця 1925 р. в Сан‘а виходить офіційна газета «Аль-Іман» (Віра). 
Відсталість країни позначаються на тому, що газета виходить... раз на місяць. 
Так само важко було б тепер сказати, що в Ємені зовсім немаю шкіл (стор. 137).

Деякого уточнення заслуговують подані Рейхані дати щодо самого імама 
Ях‘ї (стор. 116): він продовжую їх аж до 1930 року, але вираховую за мусуль
манскими місячними роками. Отже, він маю тепер не 64 роки, а за звичайним 
європейським обрахунком 67, тому, що він народився в 1869 р.—рабі І, 1286 р.1 2 * 
і править він не 27 років, а 26, тому що його обрали в 1904 році. (рабі,. 
1, 1322 р. 3).

Однак всі зміни, що сталися в Іюмені від часу подорожі Рейхані, навряд чи 
сильно змінили його фізіономію, і не тільки европеюць. але й араб із Єгипту,, 
та навіть і з Месопотамії, що попав туди, і тепер мабуть почував би себе так,, 
ніби його перенесено third century Хіджри, як говорить автор (стор. 637). 
Бувши арабом, Рейхані мав всі можливості, щоб спостерігати цю картину,, 
але й він йшов на значну небезпеку. Не дурно ж такий добрий знавець сучас
них арабських взаюмині як Н. ІНукейр, попереджував його в Каїрі, шо він ду
же ризикую (стор. 2). Його сопутником був сирійський араб К. Янні, поет і 
літератор4, що служив тоді в... авіаційному корпусі хіджазького короля Хусейна 
(стор. 3). Подорож до Сан‘а за значним опором англійської влади, йому дове
лося зробити з Адену. Маршрут, що відібрав 12 день (стор. 73), детально "опи
сано й додано схематичну мапу (стор. 8). Назад Рейхані їхав вже звичайним 
шляхом із Сан‘а на Ходейду. Основну частину книги займаю, однак, переважно 
описання Сан'а і всіх пригод, яких через англійців зазнав автор.

Книжку його, звичайно, треба віднести до «літературних мандрівок», що з 
усіх боків описують країну, ніде не заглиблюючись в неї. Рейхані, безсумнівно, 
маю літературний таланг: це однаково виявляються і в арабській і в англійсь
кій оболонці. Книжку з однаковим інтересом читаються від початку їі до 
кінця; легкий, своюрідний гумор іноді значно пом'якшую сувору дійсність Саме 
такі картини у Рейхані підносяться до ступня високої штуки (отакий, напр.г 
початок книги, стор. 1, зустріч з іюменцем у редакції арабської газети в Нью- 
Йорці або моторошна сцена (стор. 46), як один із іюменських емірів допитував 
Рейхані, якого саме імама він ю нащадком — Хасана або Хусейна). Сила книжки 
полягаю в описанні природи і побутових умов. У нього кольоритні навіть такі 
дрібні деталі, як славетні Єменські мавпи (стор. 262), уславлене своїми садами 
передмістя Сан‘аар-Рауда (ст. 79,85). Побіжно Рейхані говорить і про матеріальні 
богатства Іюмену (стор. 167) і про згубну ролю ката-рослини з породи хаши- 
шу (catha edulis), яку всі, як один, жують і вживання її обертаються на со
ціальне лихо (стор. 35 — 39) і про ціни в Сан'а (стор. 87) і про таку характе
ристичну деталь, як відсутність до останнього часу туберкульозу й венеричних 
хвороб (стор. 196).

Шкіл в Іюмені майже немаю (пор. описання школи в Іббе, стор. 52), але не* 
вважаючи на це, процент неписьменних зовсім незначний (стор. 131). Не замов
чую Рейхані і такої деталі, як своюрідність Єменського діялекту (стор. 39).

Значно стриманіше говорить Рейхані про політичні питання, що цілком 
зрозуміло, особливо для книжки, яку написано англійською мовою. Він маю рацію, 
коли визнаю імама Ях‘ю нарівні з проводирем вахабітів І6н-Са‘удом за двох

1 Див. про нього статтю А. Ходорова, «Про договор з Єменом» («Торгівля 
СРСР із Сходом», 1929, ЛІ» 1-2, стор. 1 — 4); офіційний текса1 договору надруко
вано в «Собрании законов и распоряжений Раб. Крест. Правительства СССР»,. 
31 грудня 1929 р., Ж 53, П, стор. 318).

2 Див. ‘Абдаль-Васі. «Історія Ємену» («Тарих аль-Ємен»), Каїр, 1346, і94.
s Ibid, 195.
4 Один його вірш про Єменську зрошувальну машину з верблюдом, про- 

який згадую Рейхані (стор. 210), оголошено тепер в бейрутському арабському 
журналі «Аль-Машрик» (XXVIH, 1930, 786).



Бібліографія 217

яаймогутніших правителів сучасної Аравії (стор. 119, думка про першого — 
ст. 221): вся дальша історія досі підтверджувала його висновок. Не вважаючи на 
всю стриманість, Рейхані все ж таки торкаються деяких рис політичного роз
витку Іюмену (стор. 189); він говорить і про відомого агента англійського імпе
ріалізму полковника Джекоба, автора книжки про Іюмен і ‘Асіру (стор. 114,275); 
злегка натякаються і про ті прикрості, що їх заподіювали йому на вулиці санан- 
ські хлоп'яти (стор. 218 і). Стриманість автора не завжди може затушкувати 
й ті класові противенства, які існують в сучасному Ємені, і поглиблюючись 
позначають дальшу історію Ємену. Характеристичні також дані, шо він подаю 
про племя Хавашиб 2 яке живе на південному кордоні Іюмену де селища Дурай- 
джима: бувши шафіїтами, вони й досі симпатизують колишнім номінальним 
керівникам Іюмену — туркам і не приховують своюї зненависти до зейдитів, з. 
імамом Ях'юіо на чолі (стор. 22. 25, 27. ЗО). Про фанатичну ненавість шафіїтів 
до зейдитів (стор. 116) і навпаки (стор. 61), також часто говориться в книзі. 
Коли це тільки можливо, зейдити систематично знищують представників іншого 
релігійного вчення — ісмаїлітів (стор. 259). Все це навряд чи даю підстави вва
жати. що Іюмен перебуваю в стані внутрішньої рівноваги. Ще характерніша 
ненавість нижчих шарів людности до фактично панівної кляси великих февда- 
лів. Цих февдалів садат (од. сейїд) усього тільки близько 6 тисяч (стор. б3 4 5»’ З); 
ставляться до них, здаються, всюди однаково (стор. 275). і незадоволення люд
ности, придушеної важкими податками (стор. 125), цілком зрозуміле.

Зарисовувати соціальні взаємини не було завдання Рейхані, але той, хто 
ііим цікавиться, знайде багато цінного й нового в його книзі, яка в цьому 
аспекті даю значно більше, аніж звичайні європейські мандрівки по арабському 
Сходу. Ще більше матеріалу знайде в ній той, хто цікавиться питаннями літе
ратури, так старої, як і сучасної. Сам імам Ях’я, як відомо', ю, за традиціями 
багатьох своїх зейдистських предків, поет і вчений, звичайно, у середньовічному 
арабському стилі. Про його зацікавленість у поезії говорить те, що він не вва
жаю за зневажливе для себе поетично змагатися з супутником автора К. Яннї 
(стор. 210 — 211). Імам маю велику рукописну бібліотеку, про яку ширяться 
фантастичні чутки, але вона й досі для всіх неприступна (стор. ІІЇ; впливом 
нового часу пояснюються й те, що в 1544 році (1925 р.) він наказав збирати 
рукописи при головній мечеті4 і утворити там публічну бібліотеку — захід, 
яким, як відомо, розпочато збирання кол. хедивської бібліотеки в Каїрі, що маю 
тепер світову славу. Як і всі ті, хто вивчав Іюмен, Рейхані говорить про сла
ветний твір аль-Хамдані з археології й географії Іюмену „Вінець14 (див. про 
нього «Enz. (1. Isl.». П, 262), але повний його примірник, як кажуть, ю тільки 
в імамовій бібліотеці; Рейхані бачив тільки приступний в Европі 8-й том і міг 
подати зміст цілого твору (стор. 130). До нього доходили певні чутки, що існую 
в Замарі 7-й том (стор. 207). Літературні інтереси Рейхані виявилися в тому, 
що один розділ названо «Старі рукописи й вірші» (стор. 206 — 214). В ній ми 
стикаюмося з цікавою постаттю одного санаанського антиквара; його особа 
стоїть перед читачем, як немов жива, тому, що Рейхані, як і завжди, подаю 
кількома рисами живий образ (стор. 206). Тут же ми довідуюмося, що існую 
дівай Єменського поета Муси ібн Ях4ї Бахрані (стор. 208 — 209), іменп якого 
немаю у відомій зводці арабської літератури Brockelman‘a і згадування про 
нього безсумнівно збагачую науку в цій галузі. Він був поетом імама Шереф 
ад-діна аль Мутаваккіля, що жив, за вказівками «Абд аль-Васій» в 877 — 965 р. 
хіджри,— отже діяв у ХУІ ст. н. ери.

3 Як мені розповів самовидець, вони користуючися' співзвучністю з  ЙОГО 
прізвищем, зустрічали його вігуками «джа кельб» — «прийшов пес».

2 Вони істотньо доповнюють надто лаконічну статтю Schleifer4a a «Enz. d. 
IsL», П, 313.

3 Н. Гастов в статті «Аравийские проблемы» («Международная Жизнь», 
1928, № 9 — 10, стор. 64 — 75) їхню кількість визначаю лише 2 тисячами (ст. 67)>

4 «Абд аль-Васі», «Історія Іюмену», 274.
5 «Історія Ємену», 48 — 50.
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В книзі Рейхані висвітлено й той бік, з яким стикаються всі, що вивчають 
Іємен: непевність цифрових даних. Для прикладу можна обмежитися деякими 
відомостями про людність. Загальну кількість люду в Іємені Рейхані визначав 
в З мільйони (ЇХ, стор. 116); мабуть що цифру треба вважати за трохи збіль
шену, тому, що французьке видання «Аппиаіге du Monde Musulman» (3 cd. 
Paris, 1030, 113) дає, півтора млн., а радянський довідник Всесоюзно-Східньої 
Торговельної Палати „Страны Востока4* (2 вид. М. 1929, 610) — від 1,3 до 1,8 млн. 
Звичайно, цифра в 15 млн., яку подає сучасний історик їємену Абд аль-Васі1 
є зовсім фантастичною, як що навіть включити до їємену‘Асір і Харамаут, як 
завше робить автор. Ще показовіша цифра європейської людности в Іємені: 
Рейхані визначає, її в 20 тис. (стор. 119, 185), «Страны Востока» дають подвій
ну кількість — 40 тис., а «Аппиаіге» 115 тисяч. Цифри людности по містах 
Рейхані, очевидно, засновує на арабських покажчиках, і тому вони, звичайно 
перебільшені, іноді навіть-значно перебільшені: в Іббі, / (стор. 53) вій показує 
15 тне. люду, «Страны Востока» — 7. «Аппиаіге» — 4, в Замарі (стор. 60) — 20 т. 
«Страны»— 3, «Аппиаіге» — 5, в Ходейді (стор. 228) — 100 тис. («Аппиаіге» — 
42). Надзвичайно рідко цифри хоч трохи однакові в різних джерелах: у Манахі 
(стор. 256) Рейхані показує 6 тис. люду («Аппиаіге» — 5 тис. і «Страны« — 4). 
Кількість люду в столиці Сана‘а європейські джерела показують приблизно 
однаково: в статті SlrothmaniVa («Enz. d. Isl. IV, 154)— 18 тис., «Аппиаіге» — 
20 тис., «Страны»—25 тис.; поруч з цим сумнівною здається цифра Абд-аль- 
Васі, (стор. 310) — 70 тис. 1 в інших питаннях цифрові дані дуже розходяться: 
армія імама у Рейхані — 5 тис. чол. за мирного часу і 35 тис. під час війни 
(сто]». 122) 1 2, за даними «Аппиаіге» на 1926 рік її  кількість становила 12 тис.

Подана характеристика змісту певно говорить, що книжка Рейхані дає 
читачеві багато різноманітного матеріалу і, за наших регулярних стосунків із 
Ієменом і інтересів до нього, безсумнівно, заслуговує на увагу. Радянські пред
ставники в цій країні вже збагатили нашу літературу низкою статтей засно
ваних на безпосередніх спостереженнях. Можна побажати, щоб ще хтось з них 
написав і книжку про Іємен. Рейхані, як арабові, пощастило побачити й почути 
багато такого, що було приховано від європейців; безсумнівно, що й нашим 
представникам пощастить висвітлити такі боки, які досі не висвітлювалися.
_____ ______ __ І. Іірачковський.

./. Раєвскиії. «М у с а в а т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  на В е р с а л ь с к о й  
к о н ф е р е н ц и и »  Д о н е с е н н я  п р е д с е д а т е л я  А з е р б а й д ж а н с к о й  
м у с а в а т с к о й д е л е г а ц и и »  (т. 1, вип. 1 «Известий АЗГНИИ»). Баку. 
1D30 р. Ст. 101, ц. 1 крб. 50 коп.

Названу збірку документів видано Азербайджанським державним науково- 
дослідним інститутом, як повідомлення Інституту історії партії ім. С. Шаумяна 
при ЦК АКП(6). Складається вона з вступної статті А. Раєвського під загаль
ною назвою всієї книжки та сьомі документів— звітів №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10 i l l ,  
голови мусаватської азербайджанської делегації, що була на Версальській кон
ференції за період з початку березня до середини грудня 1919 р.

А. Раєвський, що зібрав і впорядкував цю збіркудокументів, цілком спра
ведливо у своєму вступному слові підкреслює важливість певного тлумачення 
справжніх мотивів Англії, що окупувала в листопаді 1918 р. Закавказзя,—а саме: 
1) її бажання мати захисний 6ар4єр проти просякнення більшовизму з півночі 
через Кавказ у Персію та Месопотамію й далі; 2) ї ї  намір захопити бакінську 
нафту; 3) її задум утворити з Закавказзя майбутній плацдарм для білогвардій
ської Росії. В цілому це визначало обернення Закавказзя на англійську колонію. 

.Помилковим лпослідженням офіційних англійських версій і тому наявним ухи
лом в бік приховування ролі англійського імперіалізму була думка С. Сефа, що 
обстоював у 1928 році той погляд, що Англія не намагалася обернути Азер-

1 «Історія Іємену». стор. 291.
2 Остання цифра тотожня з цифрою Н. Гастова у згаданій статті («Меж

дународная Жизнь», 1928, № 9 — 10, 68), але за його відомостями кількість 
ополченців можна довести до 100 — 150 тис.
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баііджан на свою колонію, що англійська інтервенція на Закавказзя була лише 
перенесенням боротьби Англії іі Германії на цю територію і що Англія зовсім 
не, передбачала майбутньої небезпеки з біку білогвардійської Росії. А. Р а б 
ський цілком справедливо викриває, хибність такого погляду і доводить його без
підставність (ст. 6 —* 7). Що ж до самих мусаватпстів, які під час турецької 
окупації (червень-листопад 1918 р.) переконалися, що Туреччина не хоче й не 
може сприяти утворенню незалежного буржуазно-демократичного Азербайд
жану, які навіть по ріжному ставилися до турецької окупації в залежности від 
свого класового стану (поміщики-мусаватисти рішуче обстоювали турецьку 
владу, що гарантувала б їм їхні маєтки, буржуазія ж мусаватистська не ба
чила для себе жодної корнети від блоку з аграрною Туреччиною, — то вони за 
англійської влади втратили будьяку ініціативу й шукали лише опікуна — ве
лику державу, яка згодилася б захищати Азербайджан, як свою колонію з ман
датом на неї від Ліґи Націй (ст. 8 .

Ця думка й була провідною метою мусаватистської делеґації, що 8 січня
1919 р. виїхала на Версальську конференцію, але три з половиною місяці при
мушена була чекати у Стамбулі, аби Франція дозволила їм їхати до Парижу. 
Цій делегації мусаватисти натавали надзвичайної ваги, бо па чолі її став сам 
голова Азербайджанського парламенту — Алі Мардан-бек Топчибашев. Але Ан
глія не виявляла одразу своїх прихованих намірів, Франція, очевидно, не була 
зацікавленою ні в чому іншому, крім пая в експлуатації бакінської нафти,— 
доводилося мусаватистам мріяти навіть про Італію, як важливу протекторну 
(ст. 9, ст. 45 — 47). Також не порадувала мусаватпстів і позиція ПАСІП, що 
теж цікавилися нафтою (Standard Oil С  намагалася навіть вивести бакінську 
нафту з під англійського догляду і безпосередньо зв‘язатися з нею; про це див. 
А Ганський «Английская интервенция и мусаватскос правительство», Баку, 
19.27 р.), але ухилялися від протекторату над Азербайджаном. Мусаватисти ж 
З своїм нафтовим придании»! шукали міцного мар'яжу з солідною державою.

У серпні 1919 р. англійське військо покинуло Азербайджан і взагалі За
кавказзя. Перелякані відсутністю захисту с боку імперіалістів, делегації закав
казьких націонал-буржуазних партій Азербайджану, Грузії й Вірменії зверну
лися до Верховної ради Версальської конференції, уклінно прохаючи залишити 
•англійське військо на Закавказзі доти, «поки незалежність зазначених респуб- 
не буде з'ясовано й визнано» (ст. 11, 57). У вересні 1919 р. азербайджанська 
делегація прийшла до висновку, що треба просити Англію взяти на себе на де
який час керування Азербайджаном і, за її  згодою, провести надання ій ман
дату від Ліґи Націй (ст. 12,51). Такій орієнтації муеаватистів сприяло те, що на 
чолі англійського уряду, став тоді замість «обережного» Бальфура «відважний» 
імперіаліст Керзон. Ведення переговорів з мусаватистами Англія доручила ін
дійським мусульманам і особливо делегації від Персії, яка на тон час була 
окупована англійським військом, і уряд шаха фактично виконував розпорядження 
англійських радників. В наслідок переговорів 29. X—1. XI було складено Азербайд- 
жано-Перського договора, що прокладав шлях до об‘єднання Азербайджану з 
Персією і ставив Азербайджан в таку ж залежність від Англії, в якій була й 
Персія (ст. 15— 14, 86 — 89). Обернення Азербайджану в такий спосіб на коло
нію Англії мусаватисти вважали своїм великим успіхом і щасливою подією. 
Логічним наслідком цього акту при дальшому успіху Червоної армії, що роз
громила білогвардійців, було вирішення у січні 1920 р. Верховної Ради за про
позицією Керзона відрядити «для захисту Закавказзя від більшовиків» 200-ти- 
сячну експедиційну армію (ст. 16). Але ні цей захід, якого англічани так у ці
лому й не виконали, ні спроби разом з грузинськими меншовиками утворити 
‘Єдиний фронт проти Червоної армії, не врятували мусаватпстів,— 28 квітня
1920 р. вони здали владу Азербайджанській комуністичній партії.

У .матеріалах рецензованої книжки видано всі звіти мусаватистської деле- 
гапії, що збереглися в Аздержархиві,— решта можливо загинула, принаймні її  
не б)ло у розпорядженні дослідника. Але й те, що є, дає досить повну й яс
краву картину блукань муеаватистів — репрезентантів націоналістичної тюрк
ської буржуазії — манівцями прислужничества буржуазії імперіалістичних дер
жав і боротьби з пролетарською революцією. Видано лише звідомлення, без до
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датків до них,— але додано до тексту документів відповідний пояснювальний? 
апарат, що свідчить за уважну працю редактора його. З окремих моментів у 
цих документах притягають до себе увагу: боротьба в Парижі поміж представ
никами «единой неделимой» білогвардійської Росії й «делеґаціями» новонарод
жених урядів національних республік (ст. 37 — 38, 40, 44, 50, 53, 60,61, 79—80)т. 
спроби республік—лімітрофів координувати свої дипломатичні виступи та нала
годити зносини (ст. 43, 65, 71); відомості за турецькі й вірменські справи і за 
взаємини грузинської та азербайджанської делегацій з вірменською (ст 60,64,96), 
завидки азербайджанської делегації, що вона не розпоряджаю для вечірок та
кою трупою, як українська (ст. 74), надзвичайно характерні ремствовання за 
дозвіл комерційної діяльности за кордоном ріжним особам з боку міністерства 
торгівлі й промисловості! («в особенности бывает обидно, когда в таких ролях 
являются лица, ничего общего с Азербайджаном не имеющие. Уж если дается 
возможность обогащения, то давайте это коренным азербайджанцам»4... ст. 91); 
характерне визнання, що Нобель «признает себя должником нашим» (цебто 
мусаватистів — ст. 100) і т. ін.

Видання цієД* книжки, без сумніву, збагачую наявну наукову радянську лі
тературу, що висвітлюю шляхи революції, якими народилися братські східні
республіки СРСР. . / /- -у J В. дуЬровськии.

М. Кулиев. « Ок т я б р ь  и Т ю р к с к а я  л и т е р а т у р а »  («Известия 
АЗГНИИ», т. 1, вип. 6). Баку, 1930, ст. 70, ц. 1 крб. 20 коп.

Цілком справедливо редакція зазначав, що ця робота «ю маііже единою 
спробою систематичного огляду новіпшого періоду історії азербайджанської 
тюркської літератури, написаного марксистом».

■ Автор зазначає,, що він описуй переважно ті зрушення, що викликав Жов
тень у тюркській літературі. «Старої літературної спадщини — пише він — я 
торкнувся побіжно і оскільки це в деякій мірі висвітлює, розвиток сучасних лі
тературних течій» (ст. 3). Але ж треба одразу зауважити, що фактично огляду 
післяжовтневої пролетарської тюркської літератури присвячено меншу частину 
книжки (ст. 43 — 70), все ж. що ю перед тим,— ю стислим оглядом поперед
нього розвитку азербайджанської літератури, починаючи з кінця ХУ ст. аж до 
націоналістичних мусаватських творів 1918— 1919 р.р. включно.

Книжку розподілено на невеличкі розділи, за яким послідовно ми й пере
глянемо її зміст.

За найстарішу тюркську літературу кажуть два перші розділи — «Про дже
рела» і «Суфізм»,— останній торкаються власне впливу перських містиків Сааді\ 
Фірдоусі, Нізамі, Хафіза, Омар Хайяма на тюркську літературу. Автор вважаю, 
що суфійська течія в філософії і літературі була спробою затушкувати кла
сові протиріччя й затулити злидні нижчих шарів суспільства. Треба сказати, 
що вплив перського суфізму на найранішу азербайджанську літературу автор 
так і не виявив, отже цей важливий розділ, що мусив би показати залежність 
старої тюркської літератури від перських клясичних джерел, так і залишився 
напівштучною вставкою в текст огляду. Цілком справедливо автор починає* 
азербайджанську літературу з Фузулі (для нас неясно, чому автор вживає, пріз
вище Фізулі, а не Фузулі, як звичайно?), а його попередника — Несімі одсуваю 
на другий плян. Це виправдуються високою художньою майстерностю Фузулі 
й тим, що його можна вважати тюркським поетом (за мовою) більше, ніж ін
ших старих письменників, що писали чудернацькою, на наш погляд, мішани
ною з перських і арабських слів із турецькими діюсловами Але ж що до со
ціальної характеристики, так Фузулі й Несімі, як і Неф ї (поета XVII ст.),— 
автор залишаю побажати далеко глибшої й яснішої аналізи їхніх творів (не ка
жемо вже за їх біографії, бо старі складачи літературних оглядів — «тезкереї 
шуара» — не залишали для своїх нащадків майже нічого, крім бундючної фра
зеології). Вплив такої літературно-критичної манери помічаються щодо старих 
поетів і у нашого автора (див. ст. 5 — 6). Цілком не урівноважено й не стало 
він характеризую Фузулі, «як переконаного ідеаліста» (в філософському розу- 
мінні), і разом з тим, як захисника пригноблених; називає, його віруючим му-
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«сулыианином і разом з тіш протестантом проти фанатизму релігійних обрядів 
і аскетизму. Несімі за автором — суфіст—містик і разом з тим впертий єретик. 
Неф‘ї, за автором, виглядав, як майже революційний сатирик, що в своїх каси- 
дах викривав розклад феодального турецького суспільства. Годі й казати, що 
•такий підход до освітлення тюркської літератури XV — XVII ст. тхне занадто 
одвертою модернізацією — виправданням «права на існування» старих поетів з 
погляду сучасиости. Розуміється, класової марксівської аналізи в такому під
ході ще зовсім нема,— вивчення старої тюркської літератури в цьому напрямі 
ще залишається завданням нашого часу. Слід було б автору, що спеціяльно 
характеризуй «Лейлі ве меджнун», газелі й касиде Фузулі, згадати також і за 
його чудовий «Діван» турецьких віршів. Яснішими у викладі є постаті поетів— 
Вакіфа й Відаді (ХУШ ст.) та особливо Закіра (почат. XIX ст.), що репрезен
тували упадочну ідеологію тюркських феодалів, яких вже почала притискувати 
матеріяльно новонароджена тюркська буржуазія. Проте знову необґрунтованою 
здається, наприклад, характеристика Відаді, як містика - суфіста і разом з тим 
народника (ст. 7). Старих придворних поетів автор минає мовчанкою,— проти 
чого не заперечуємо.

До розділу «Ёпоха народжуючоїся буржуазії» потрапив відомий драматург 
Фаталі Ах>ндов, автор багатьох комедій, написаних мовою, близькою до азер
байджанської народньої, та ініціатор переходу на латинську абетку. Полемі
зуючи з тими, хто вважає Ахундова дворянським письменником, автор прихо
дить до протилежного висновку, що він був «виразником ідей передової, рево
люційної буржуазії XIX в. і своєю діяльністю утворив цілу епоху» (ст. 13). 
Видатне значення Ахундова відзначено збудуванням йому за радянських часів 
памятника в м. Баку. Великий розділ (ст. 14 — 38) «Дожовтнева література» 
складається з менших нарисів — «Народницький напрямок», «Творчість народ
ників реалістичного напрямку», «Буржуазно-націоналістичний напрямок», «Про 
вплив турецької літератури», «Революційно-демократичний напрям у азербай
джанській літературі». До групи народників, що писали під впливом Михай- 
ловського й Лаврова, віднесено Гасан-бека-Зардабі (організатор газети «Кян- 
дчі» — селянин), Ахвердова — автора сатиричних оповідань з побуту тюрк
ського міщанства (тюркський Чехов), Джаліл Мамед Кулі-заде — автора .^анти^- 
релігійної комедії «Олюляр», Абдуллу ШаїКа, Наджаф-бека Везірова. Хоча з 
них Ахвердов і Шаік донині продовжують свою літературну діяльність, проте, 
як зазначає автор, їм не вдалося у своїх творах за останні роки вийти з рямок 
своїх народницьких уявлень, щодо селянства й інтелігенції («Під тінню де
рева» Ахвердова та «Ільдрим“ Шаїка). У зв‘язку з зростом на початку XX ст. 
тюркської буржуазії, виникає буржуазно-націоналістична течія, до якої автор 
відносить групу, що гуртувалася навкруги журналу «Феюзат» (благо) Алі- 
бека Гусейн-заде, це: Гусейн Джавід, Самед Мансур, Джафар Джаббарлі та 
інш. Вони йдучи за теорією «мистецтво для мистецтва», у романтичному за
палі одкидають сучасні сюжети, народню мову й імітують старі взірці арабо- 
фарсизованої поезії, досягаючи проте в окремих творах високої формальної 
техніки (напр. «Ібліс» Гусейн Джавіда). На таких настроях, без сумніву, від
бивалися пантюркістські ідеї й вплив націонал-консерваторів з інтелігенції 
Стамбулу. До третьої — революційно демократичної течії автор відносить Се- 
їда (член соціялістичної партії «Гумет», відомий п‘єсою «Мідяні копальні», де 
змальовано страйковий рух робітників), Сабіра, що брав активну участь у са
тиричному журналі «Молла Насреддин», зазнавши не раз утисків за свої ре
волюційні твори. Справедливо його називають тюркським Некрасовим. За ра
дянської влади йому в Баку поставлено памятника. До цієї ж групи до деякої 
міри відноситься й поет Хаді.

Встановивши два спеціяльні розділи — про тюркського критика дореволю
ційних часів Кочарлинського та про представників націонал-шовіністичного й 
упадочного напрямку років мусаватистів і інтервенції, автор переходить до 
розділу «Післяжовтнева література», що складається з оглядів — «Зародження 
пролетарської літератури», «На підйомі», «Попутники». За відбудовного пе
ріоду радянської влади в Азербайджані починається нова доба розвитку тюр
кської літератури, — висувається вперед писменницький радянський молодняк —
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поети: Сулейман Рустам, Фовзі, Мюшфік, Сулеііман, Аріф, Ельмас Ільдрим,. 
Рафілі; прозаїк — Назарлі. Вони, перейшовши здебільшого на нову тематику, 
потроху оволодівають технікою хчдожньої маіістерности. 1929 — ЗО р.р. позна
чилися істотним переламом у творчости пролетписменників Азербайджану: 
«від примітивних агіток пролетарський молодняк переходить до відображення 
суспільних зрушень і тюркської сучасности“ (ст. 48). У цьозіу відношенні ха
рактерні останні твори найвидатнішого поета Азербайджану Сулеймана, а 
також Рагіма, Мюшфіка, Хафіза, Рафілі, а особливо впливового в Азербай
джані турецького поета - козіуніста — Назім Хікмета, який вперше запро
вадив у тюркську поезію форму вільного вірша. В цьоз^у за ним пішли — Ра
філі, Фарук, Екрем Тематика цих тюркських поетів вже зовсізі нова п акту
альна, це — боротьба проти мусаватизму, зіул та шейхів, боротьба за інду
стріалізацію й п'ятирічку, боротьба за колективізацію села, пропаганда соц- 
змагання й т. ін. Недостатньо розгорнулася прозаїчна творчість. І^різі згада
ного Назарлі, азербайджанська література нині маю таких повістярів — Абуль 
Гасана. Мехті Гуеейн-Заде. Теми їх творів: боротьба чесної радянської інте- 
леґенпії з шкідниками; комсомольці на хлібозаготівлях перемагають кулацькиіг 
опір; цькування бюрократами висуванки й її нарешті перемога п т. ін. Остан
німи часазіи лави письменників все частіше поповнюються робітниказіи п бат
раками, як ось — робітник Зо*ра6, батрак Веліюв,, Рагізюв Сллейман. Проте в 
частині сучасних тюркських письменників помічаються блукання й правоухи- 
лістські настрої, що здебільшого виступають під національним прапором. Так 
відійшов з лав пролетписьменникїв з 1927 р. Ельмас Ільдрим, що почав друку
вати націонал-шовіністичні твори у кемалістському „Хайят" і мусаватист
ському «§иі Кавказі^»; Фовзі одверто почав оспівувати дрібних крамарів і т. ін. 
Пролетппсьзіенники й зіарксівська літературна критика Азербаііджануведуть 
рішучу боротьбу з такими хитаннями й проявами класово ворожої ідеолоіії.

"Особливе місце займають так звані «попутники» у тюркській літературі — 
Сеід Гусейн, Джафар Джаббарлі, Санілі. У їхніх творах велику увагу присвя
чено питанню розкріпачення тюркської жінки (нагір. «Донька Гіляна» С. Гу
сейна). П‘юса Джаббарлі «Севіль», що мала величезний успіх на сцені, змальовую 
боротьбу тюркської жінки за свою розкріпачення на фоні норовів фальшивого 
світу іттіхадистів (пантюркісти-націоналісти) та вільного життя трудящих. 
Такий же великий успіх мала драма того ж письменника «Наречена вогню», 
сюжетом якої ю повстання у IX ст. Ельхана проти династії Аббасидів Хоч ця 
ц‘юса міцно вдаряю по релігійних забобонах, однак її  не можна назвати цілком 
революційним твором через романтичність всіюї трактовки й надмірну рефлек
сію її героїв. Своюрідна творчість поета Санілі, що пише сутоселянською мо
вою й виключно на селянські теми. Хоч він приймаю революцію й оспівую, 
комуну в селі, але ця комуна у нього виглядаю індустріалізованим кулацьким 
раюм. Також „позаклясовою юдностю" виглядаю село п у іншого поета Хіммет 
Алі-Заде. Останніми часами намагаються йти в ногу з пролет.іітературою іі 
Гусейн Джавід (його п*юса «Князь»).

У заключному розділі «Наші завдання» автор відмічаю: відсутність кваліфі
кованої марпсівської літературної критики в Азербайджані, що одчиняю ворота 
для переспівів теорії Переверзева іі Веронського; потребу підсилення ідеоло
гічної витриманості! й технічної підготованости пролетписьменників; потребу 
боротьби з дрібнобуржуазною тематикою У всякому разі перспективи азер
байджанської пролетлітератури обіцяють її буйний розквіт у найближчому 
майбутньому.

В цілому рецензована книжка, при деяких зовнішніх недоліках*(нерівний 
уривчатий виклад, невитриманість подеколи характеристик, поверховість окре
мих оглядів), може бути дуже корисною читачеві, що не знаю тюркської мови,, 
для ознайдмлення з сучасним станом літератури АЗСРР. Основне завдання 
книжки, що зазначено у назві її, — показати революційний вплив Жовтня на 
тюркську літературу, шляхи її переходу від старих тем і форм на нові ра
дянські рейки,— це завдання, гадаюмо, автор виконав. Тим ціннішою вона ю при 
загальній обмеженості критичних джерел для вивчення історії п сучасного стану 
тюркської літератури СРСР.

В. Дубровсьниіи
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зань 1930 p . c t . ‘218; Вид. Дому Татарської Культури.

Цей дуже цікавий за змістом збірник присвячено 40-річчю наукової діяль- 
ности голови Наукового Товариства Татарознавства у Казані проф. М. М. Фір- 
сова, що відзначено на вступній сторінці й додатком портрета ювіляра. Тому 
п починаються він статтею Чернишева «Проф. Н. Н. Фирсов, как историк 
Поволжья», де характеризуються наукова й педагогічна діяльність його, як* вчен- 
ного й професора з 1888 р. Казанського Університету. Цілком справедливо 
визначаються послзти М. М. Фірсова для вивчення історії Поволжя, особливо 
нацменшостей ціюї території та соціальних рухів серед цих, як також і взагалі 
історії соціальних рухів у Росії; притім відмічаються його опозиційне ставлення 
до царського уряду й реакційних кіл, за що не раз він зазнавав утисків, та 
висвітлюються його корисну громадську діяльність, що особливо буйно розгор
нулася після Жовтневої Революції. Треба все ж таки зауважити, що автор об
минаю питання про методологічну оцінку праць проф. М. М. Фірсова, які не 
виходять за межі народницько - ліберальної трактовки історпчнихч явищ. Між 
тим це треба було 6 зробити, щоб висвітлити цінність праць ювілянта для на
шого часу й потребу марксівської переробки тих великих історичних скарбів, 
що він зібрав. До ціюї статті додано список праць М. М. Фірсова у 191 назві.

Далі, вміщено три замітки: 1) «Азиатская роскошь» ак. В. В. Бартольда, де 
критикуються цей традиційний вислів; 2) «Китайская «па-дзы» в старо-турец
ком толковании на арабский коран» ак. О. М. Самоиловіча, де з’ясовуються 
значіння тюркського терміну «байза» — вірительна дощечка, як модифікації 
хінського «пай - дзи», за даними анонімного старо - турецького тефсіру (тлума
чення на коран), що його знайшов Валідов у Бухарі і що можна віднести до 
УІП -ІХ  ст. з пізнішими впливами; 3) «Из культурной жизни Татреспуб.шки» 
І. Бороздіна — що згадую про перші кроки Наукового Товариства Татарознав
ства у 1923 р.

Потім йдуть статті присвяченні соціальним рухам серед місцевого насе
лення. Проф. Г. С. Губайдулн в розвідці — «Несколько слов об участии татар 
в народных движениях ХУН века» досить грутовно и, головне, класово аналіз}'- 
ючи факти, висвітлюю: участь татарів у «смутні» та в разинівщині. Він прихо
дить до висновку, що «в смуте татарский народ выступил не kS k один опре
деленный народ, а как отдельные классы» (ст. 41) і що «хотя татарское слу
жилое сословие и было оппозиционно настроено по отношению к московскому 
правительству, но когда поднялось восстание против рабовладельцев вообще 
(Разинівщина В. Д.), то оно не могло выступить на стороне своих классовых 
врагов, желающих установить в России казачью вольность» (ст. 44), — тому 
татарські феодали брали участь так у обранні Михайла Романова, як і у при
борканні руху Разіна. С. Бикбулатов у статті «Башкирские восстания и татары» 
на підставі раніш видрукованих праць робить зводку відомостей що до цього 
питання. Автор характеризую ставлення російського уряду до підкорених у війні 
казанських татарів і до «мирно» приюднаних башкирів у ХУ1 - ХУІІІ ст., змаль
овую татарську еміґрацію в башкирські степи, з‘ясовую прагнення російської 
влади захопити їх для встановлення безпосереднього економічного зв'язку з Се
редньою Азіюю. Торкаючися башкирських повстань, автор приходить до вис
новку, що «основной причиной башкирских восстаний являлся, как известно, 
захват башкирских земель русскими колонистами и вообще постепенное пре
вращение страны в русскую колонию» (ст. 76), — під таким аспектом він роз
глядаю: повстання Сеїта (1676-1680 р.), Алдаро - Кучюмовське повстання (1708 р.), 
повстання Кильмяк - Абиза (1734-1737 р. р.) останню зворушення 1755 р. Татари 
орали участь у всіх цих рухах. Але щодо висвітлення ролі в них окремих 
класів башкирського населення, автор залишаю в читачі бажання глибших і яс
ніших пояснень. Так, щодо руху 1676-80 і 1708 р. він одверто пише, «что 
касается отношения отдельных татарских классов к этим востаниям, то что 
нибудь определенное в этом отношении сказать мы не в состоянии» (ст. 80). 
ІЦодо руху 30-х р. р. ХУІІІ ст. позиція автора цілком виразна: «мы нахо
дим все классы общества сплоченными вокруг общего им дела за отстояние>
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самобытности и политической независимости» (ст. 82); «одним словом восстания 
30-х  годов были общебашкирскими восстаниями за отстояние, вернее говоря, 
восстановление политической самобытности, организаторами которых являлась, 
как и раньше, башкирская аристократия» (ст. 83). Отже автор намагаються 
протушкувати ролю башкирських феодалів, малюючи національну «юдність» 
башкирів. Що до татарів, автор займаю іншу позицію: «татарский служилый 
класс не только перестает быть в рядах восставших, но прилагает все свои 
усилия к подавлению мятежей» (ст. 83); «вообще зажиточные слои татарско- 
мещерянского общества не отказались оказать Неплююву своп услуги и про
явить свою верность» (ст. 86) Факти, що їх наводить автор (ст. 85), перекон
ливо свідчать за ту гостру клясову боротьбу, що точилася серед самих пов
станців поміж старшиною й поспільством, — це примушую автора нарешті 
висловити думку, що вчасники повстання — татари були з нижчих шарів насе
лення (ст. 87) «участников настоящего восстания (1755 р.) почти везде мы на
ходим состоящими из «черного», ясачного сословия, в лице его низшего слоя» 
(ст. 86). До речи слід відмітити, що повстання Сеїта не тільки виникло одно
часно з інтервенцію турко - татарів на Україну за часів П. Дорошенка й взят
тям ними від росіян Чигирина, але й було зв’язано з нею, бо з боку клерика
лів велася широка агітацій за відновлення незалежного надволзького ханства за 
доиомогою Туреччини (див. ст 79).

Решта статтей різноманітного характеру, але їх цілком присвячено питан
ням історії татарсько - казанської культури. Так, М. Г. Худяков у цікавій 
статті «Татарская Казань в рисунках XVI столетия», — аналізуючи виображення 
будов на мініатюрах Лицевого Літописного Зводу XVI ст. й на картині «Апо- 
теоз взяття Казані», приходять до висновку, що ці виображення відповідають 
характеру й типам татарських будівель того часу й тому для нас ю дорогоцін
ними ілюстративними джерелами. Він намічаю два шляхи впливу на розвиток 
татарської архітектури: на техніку дерев'яних будов з Китаю й Монголії, а на 
техніку цегляних — з Персії через Хорезм. Притім залишаються місце й для 
оригінальної татарської творчости (високі шатрові покриття). Автор визнаю, що 
«татарское зодчество имеет ярко выраженное классовое происхождение... мы 
имеем дело не с крестьянским искусством, а с% произведениями городских и 
сельских богачей — баев, которые являлись проводниками иноземных и вообще 
культурных влияний в народные массы.,. Как татарские баи были связаны 
прочными нитями с миром среднеазиатского и дальше восточного торгового 
капитала, так и татарское зодчество было соединено с тем же миром. Классо
вый характер татарского зодчества выясняется совершенно определенно, и глав
ное значение в создании татарской архитектуры вмела не крестьянская, а ку
печеская среда» (ст 60). Стаття ця, без сумніву, маю велике значення для вив
чення історії татарської архітектури взагалі, бо автор накреслив також анало
гії поміж казансько іі кримсько - татарськими архітектурними явищами. Алі 
Рахім в статті «Проект составления толкового словаря татарского языка 100 
лет тому назад» змальовую обставини загибелі ироюкту проф. Ердмана у 1829 р. 
щодо складання й видання повного словника татарських говірок Надволжя й 
Уралу. Н. К. Мухіджинов подаю в статті «Проекты организации средней шко
лы европейского типа для татар в XIX в » — архівні матеріали для історії на- 
родньої освіти серед татарів, що він зібрав протягом свого трьохмісячного на
укового відрядження. Автор з‘ясовую спроби шкільних реформ у казанських 
татарів на підставі потреб і прагнень татарської торговельної буржуазії; потім 
подаю відомості за проекти: Джан - Гусейна (1818 р.); Ібрагима Ахмерова
(Чистопільський проект 1820 р.); Пятова (1816 р.), Міністерства Внутрішніх 
справ (1820 — 27 р.р.); Радлова (1875 р.). Стаття й особливо матерія ли дуже 
цінні для висвітлення історії освіти у татарів. Джемаль Валіді у статті «Турок 
—филолог о татарском языке» подаю свої зауваження до «Великого турецького 
словника» Усейн-Казім Кадрі. Насамперед, він критично розглядаю передмову 
до цього словника, що посідаю 99 ст., бувше власно цілою історико - культур
ною розвідкою, і відмічаю великі помилки: недостатню обізнаність з чуващською 
мовою, помилкове залічення башкирської мови до угрофінських мов, помилкові 
твердження автора про культурний занепад Туркестану й тенденційні його
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твердження що до сучасного татарського правопису. Рецензент рішуче підкре
слюю нездатність методу складання довідкового словника за системою пнів та 
показуй низку помилок, що припустив автор через свою захоплення арабісти
кою, недостатню знання татарських мов та недотриманість вживаної ним пне- 
вої системи. Далі відзначаються низку помилок щодо походження слів, низку 
хиб щодо правопису турецьких і татарських слів, недоліки й помилки щодо 
перекладу й тлумачення окремих татарських слів, невитриманість у вживанні 
де - яких перських і арабських слів та власних імен і, нарешті, бездарну техніку 
словника. Висновок рецензії щодо татарської частини цього словника в цілому 
незадовільний.

Далі П. Дульський подав біографічну замітку — «Казанський каллиграф Али 
Махмудов» до якої додано сторінку перських віршів писаних Махмудовим, як 
взірець начерку «Насх — Таалік». її. Корнілов у замітці «Термез и Сарай» по
дав деякі декоративно - художні паралелі в старій архітектурі цих міст (дода
но ілюстрації). Н. Воробйов подаю невеличку розвідку «Ткачество у глазовских 
татар», до якої додано малюнок і схему ткацького варстату. В. Егерев подав 
замітку «Метки на печных изразцах XVilI в.» які були досить розповсюджені 
серед татарів. Збірник закінчуються бібліографічними оглядами: «Библиографию 
ио тобольским татарам» на 113 назв подала 1. Струкова; «Матеріали для биб
лиографии по крымским и литовским татарам» подав Алі Рахім. Остання біблі
ографічна зводка, не претендуючи на повноту, подаю матеріали за історію, ар
хеологію, етнографію, мистецтво, музику, тощо кримських татарів та окремо 
про литовських татарів. Нарешті, подано «Обзор деятельности Научного О- ва  
Татароведения» за р.р. 1923-1929. «Отчет о деятельности Науч. О- ва  татаро- 
ведения за период с 1 янв. 1928 г. по 11 окт. 1929 г.», та протокол № 39 звіт
ного зібрання цього товариства 3. XI. 1929 р. Ці відомості -свідчать за широку 
наукову роботу, що її розгорнуло Товариство Татарознавства. Нині це товари
ство об'юдналося з Товариством вивчення Татарстану, передавши останньому 
свою бібліотеку й археографічну комісію.

Розглядаючи цей збірник вже в цілому, доводиться відмітити поруч з без
сумнівною важливістю й цікавістю поданих в ньому статтей та матеріялів, такі 
недоліки: 1) ріжноманітність матеріалу, хоч вони переважно стосуються татарів 
та їхньої культури, надаю збірнику строкатого вигляду: тут ю й соціальна історія, 
й мистецтво й матеріальна культура, й етнографія, й лінгвістика, й бібліографія 
п біографічні матеріали й ріжні інші замітки, що загалом надаю збірнику виг
ляду механічного сполучення розмаїтих щодо змісту, наукового нідходу й зна
чення матеріялів; 2) збірнику бракую інтересу до сучасного стану татарських 
народів, — в основному він маю історично-археологічний напрямок; для това
риства, що ставить на меті собі наукове татарознавство слід було б відгукати
ся на актуальні проблеми сучасности; 3) хоч в де - яких статтях і помітно на
магання авторів іти в своїх дослідженнях шляхом марксівської методології, але 
здебільшого статті стоять осторонь від завдань застосування ціюї методології 
до вивчення минулого й сучасности татарських народів.

Хоч це й дуже зменшую наукову цінність поданих матеріялів, але новина 
й цікавість іх робіть ознайомлення з ними необхідним для кожного сходознавця, 
що вивчаю татарські народи СРСР. У цьому полягаю безсумнівне значення ви
дань Наукового Т -ва  Татарознавства у Казані.

В. Дубровський.

« А з е р б а й д ж а н с к и й  Г о с у д а р с т в е н н ы й  Т ю р к с к и й  Х у д о 
ж е с т в е н н ы й  т е а т р » .  «Гастрольная поездка по СССР», видання Азербай
джанського управління видовищними підприюмствами Наркомосвіти АСРР. Баку. 
1930 р. ст. 48.

Минулого року Азербайджанський державний тюркський художній театр 
вирушив у гастрольну подорож по СРСР (Москва, Ленінград, Казань, Самара 
та інш.). Ця гастроль мала завданням показати пролетарським масам братських 
союзних республік культурні досягнення радянського Азербайджану в театраль
ному мистецтві. Важкий, але в результаті переможний шлях тюркського театру 
від старих до сучасних за змістом і формами вистав висвітлено у вступній
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статті голови ЦВК CPGP т. Мусабекова — «Революция и тюркский театр». Він 
підкреслює, що Азербайджанский тюркський театр повною мірою можна вва
жати дитиною революції. Царизм не давав за свого часу можливостн його 
розвитку, хоча вже років 50 тому серед учителів і школярів заклалися перші 
аматорські тюркські труппки. Мусульманське духівництво й буржуазія рішуче 
виступили проти них: актора з голеними вусами вони оголошували ренегатом 
ісляму, вчиняли йому бойкот; про утворення кадрів актрис за таких умов на
віть не доводилося й мріяти, — жіночі ролі звичайно виконували чоловіки. Для 
того, щоб відчинити для жінок можливість сценічної діяльности треба було, 
щоб радянський уряд Азербайджану особливим декретом заборонив виступи 
чоловіків у жіночих ролях. З перших своїх кроків після Пролетарської Револю
ції тюркський театр мусив прискореним темпом утворити кваліфіковані актор
ські кадри замісць аматорів, подбати за радянський репертуар замісць старого 
релігійно-історичного, перейти від примітивів до зразків світової драматургії. 
Всі ці перепони тюркський театр блискуче подолав. Серед ного гастрольного 
репертуару бачимо, так європейські твори — «Гамлет» (у своєрідній східній 
трактовці). «Загмук» Анатоля Глібова, «Людина, що сміється» за відповідним 
романом Віктора Гюго, як і твори місцевих тюркських письменників. Серед них 
насамперед треба згадати про п‘єсу «Гаджі Кара» піонера тюркського театру 
азербайджанського письменника Мірза Фехт-Алі Ахундова (1811 — 78 р р.), 
широко відомого за перекладами своїх творів російською, турецькою, персид
ською, вірменською та декількома європейськими мовами. Згаданний твір при
свячено змалюванню занепадницького побуту східігіх феодалів і зросту актив
ности тюркської буржуазії середини XIX ст. Другий твір — «Невіста вогню» 
сучасного тюркського письзіенника Джафара Джабар -заде Джаббарлі (завідате- 
ля літературної частини Азерб. театру) оповідає за повстання Ёльхана Бабека 
проти феодалів і мусульманського фанатизму. В основу покладено дійсний епі
зод кінця JX ст., коли іслам заковував своїми ланцюгами Азербайджані а тюр
кські феодали використовували зброю магометанської релігії для зміцнення свого 
плисового панування. У процесі боротьби Ельхан дійшов до повної одмови від 
боїів, пророків, власности, всього тодішнього укладу життя, боровся проти на
сильства феодалів і за ідею равенства й братерства людей, вільний шлюб і т. ін. 
На деякий час йому пощастило утворити вільну державу, але потім його роз
громили феодали й фанатики. Замісць — «жити з кораном у руках» він вибрав — 
«умерти під прапором свободи». Інша п‘єса того ж автора — «Севіль» малює 
шлях тюркської жінки, що бореться .за своє розкріпачення, переконливо й яс
краво показуючи весь її  шлях од темряви до волі. Остання гастрольна п‘єса 
«гіамус» (честь) письменника Шірван-заде змальовує трагічні наслідки від 
існування в тюркській родині забобонних звичаїв старих адатів (народнє право). 
Наведений репертуар, висока майстерність постановок (про що в певній мірі 
свідчать численні фотографії у тексті книжки) все це доказ успіхів Азербай
джанського тюркського театру, що став міцним знаряддям культурної револю
ції на радянському сході і шляхом до культурного наближення одна до одної 
братерських радянських республік. /

В. Дубрдвськии
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