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ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Матвеева Л.В. (г. Киев)
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ НАН УКРАИНЫ

Поскольку Институт востоковедения им. А. Крымского Нацио-
нальной Академии наук Украины является новым учреждением, 
я хотела бы кратко рассказать о нем, ибо он олицетворяет и новое 
направление в академической науке Украины.

Институт был создан по постановлению Президиума НАН 
Украины 22 октября 1991 г. Показательно, что он создавался в 
памятный год получения Украиной государственной независимо-
сти, и создание его связано с именем ученого-ориенталиста.

И здесь уже можно говорить о роли личности в истории, как 
о положительном моменте, ибо у истоков создания Института 
стоял выдающийся ориенталист современности, талантливый 
ученик А. Крымского Омельян Прицак, приехавший из Америки 
с целью создания Института востоковедения. С того времени в 
Академии наук Украины положено начало новому направлению – 
востоковедению, вместе с тем возрождаются традиции 30-х годов 
ХХ столетия, когда делались попытки создания востоковедческих 
отделений в Академии наук Украины.

Нельзя сказать, что востоковедения не было в Украине, были 
прекрасные исследователи, имена которых только в наше вре-
мя становятся известными. Но институции на государственном 
уровне, скажем, академической не существовало.

А между тем, если обратиться к более далекой истории восто-
коведения в Украине, то можно видеть, что еще в 1918 году, в год 
создания Украинской Академии наук, отечественная интеллиген-
ция, вошедшая в первый состав академиков, понимала большое 
значение развития востоковедения здесь. В программных доку-
ментах по созданию Украинской Академии наук одновременно 
закладывался фундамент востоковедения. Подчеркивалось, что 
изучение восточной истории является неотложной проблемой, 
потому что древняя территория Украины была местом прожива-
ния различных ориентальных народов. Для Украины Восток – это 
важная часть ее истории.
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Уже на первых заседаниях по созданию Украинской Академии 
наук А. Крымский, который по приглашению В.И. Вернадского 
приехал в Киев из Москвы в 1918 г., выступил с предложением 
о создании кафедр востоковедения. Ученый предлагал создать 
кафедры: тюркологии, и арабо-иранской филологии; восточных 
языков; всемирной истории; византоведения; предусматривались 
лингвистические исследования языков, их взаимосвязи с разны-
ми языками. Все это было изложено А. Крымским в Пояснитель-
ной записке. Ученый и его единомышленники воссоздавали кон-
цепцию фундаторов Академии касательно изучения восточной 
истории, языков и литератур.

В первом уставе Украинской Академии наук 1918 года сре-
ди важнейших направлений развития науки называлось и вос-
токоведение. В период деятельности Украинской Академии 
наук 1918–1931 гг. было создано целый ряд Кабинетов и Ко-
миссий под руководством А. Крымского и проводились восто-
коведческие исследования. В 1930 году на короткое время по-
явился и научно-исследовательский Институт востоковедения. 
Но в период 1931–1933 годов все востоковедческие учрежде-
ния были ликвидированы. Известна и трагическая судьба уче-
ных-востоковедов. Так называемая новая эра в жизни Акаде-
мии, когда происходило ее реформирования на политических 
началах, коснулась и А. Крымского. В деятельности ученого 
на должности непременного секретаря Украинской Академии 
наук виделся огромный криминал, даже политический. Ага-
тангел Ефимович был назван “одним из наипоследовательным 
врагом марксистско-ленинской теории на исторической ниве 
Всеукраинской Академии”.

Понятно, что при таких условиях не могло быть и речи о раз-
витии востоковедения в Украине. В последние годы стала извест-
на и трагическая судьба А. Крымского: он погиб в Кустанайской 
тюрьме.

Прошли десятилетия, и теперь с установлением независимо-
сти Украины настало новое время и для развития академического 
востоковедения в стране.

На начальной стадии существования Института Омельян При-
цак стремился придать ему соответствующий научный уровень. 
Ученый, так как когда-то его учитель А.Крымский, исследования 
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востоковедения тесно связывал с историей Украины. По его мне-
нию, благодаря изучению первоисточников восточного мира мы 
получаем еще один ключ к трактованию истории Украины. “На-
шим заданием, – говорил О. Прицак, – есть, с одной стороны, 
исследования восточных элементов украинской культуры, а с 
другой, – распространение информации об Украине посредством 
знаний о восточном мире... Я возглавил Институт востоковеде-
ния для того, чтобы помочь Украине лучше показать себя”. Эта 
мысль ученого полностью совпадает с концептуальным видени-
ем задач по вопросу развития востоковедения некогда высказан-
ных А. Крымским, что свидетельствует об актуальности сегодня 
тех программных документов, которые готовились фундаторами 
Академии в год ее основания.

Все, что закладывали фундаторы востоковедения в Украине 
осуществилось. Институт востоковедения им. А. Крымского со-
стоялся и находиться, скажем так, в расцвете творческих сил. 
Успешно работают отделы: “Историографии и источниковеде-
ния”; “Классического Востока”; “Современного Востока”; “Даль-
него Востока”.

Главными направлениями исследований Института являются: 
история, язык, литература, философия, религия, культура стран 
Востока; исследования социально-экономического развития 
стран и регионов Востока, а также изучение истории востокове-
дения, научного наследия ученых востоковедов.

Силами Института ведутся исследования арабских, иранских, 
армянских источников по истории Восточной Европы, изучение 
разнообразных вопросов по истории стран Дальнего Востока, 
разрабатываются отдельные проблемы арабского, иранского, ев-
ропейского, тюркского языкознания. Уделяется значительное вни-
мание проблемам ислама, буддизма и другим религиям Востока, 
вопросам мусульманского фундаментализма современности, 
традициям и этничной истории народов Ближнего и Среднего 
Востока (включая Евразийский Степь, Кавказ); в центре внима-
ния – проблемы политической истории современных государств 
Востока.

В Институте положено начало новой серии изданий “Научное 
наследие востоковедов Украины”. Наряду с научными работами 
ученых-востоковедов, забытых или вычеркнутых из истории, 
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исследуются коллекции восточного искусства в музеях Украины, 
что является весомым подспорьем ученым в подготовке моногра-
фий и каталогов.

Чрезвычайно актуальным являются также проблемы совре-
менного Востока. В соответствующем отделе исследуется тема: 
“Общественно-политические процессы в странах Востока и их 
влияние на развитие украинской общественности”. В контексте 
созидания украинской державы, реформирования экономики и 
реализации внешнеполитических и внешнеэкономических ин-
тересов Украины на южном векторе исследуются общественно-
политические трансформационные процессы в странах Ближнего 
Востока, Центральной Азии, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Общие направления деятельности Института, которые найдут 
свое продолжение и углубленное исследование: “Исторические и 
культурные связи Украины с мусульманским миром”; “Исследо-
вания общественного и экономического развития стран Востока 
в контексте современных геополитических проблем (Ближний и 
Средний Восток, Центральная Азия и Кавказ, Китай и Япония); 
“Арабская языковедческая традиция и ее влияние на лингвисти-
ческие концепции мусульманских народов” и др.

Важным в работе Института является издание ж. “Східний 
світ”, “Сходознавство”, “Украина и Китай”, информационно-
аналитических бюллетеней “Новости Центральной Азии и Кавка-
за” и, конечно, монографий по вопросам востоковедения, которые 
впервые появляются в Украине.

В Институте еженедельно работает научный семинар. Каж-
дый год проводится международная конференция “Крымские 
чтения”.

Успешно работает Научный Совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по двум специальностям:

1) Всемирная история (востоковедение);
2) Языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Аме-

рики и Австралии.
Ежегодно защищается не менее 10–12 диссертаций. Будущее 

Института – его аспирантура, где сейчас учится 33 аспиранта.
Следует выделить одну из особенностей Института востокове-

дения Украины: его коллектив состоит в основной своей массе из 



7ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

молодых ученых, которые, владея восточными языками стремятся 
творить востоковедческую науку на высокопрофессиональном 
уровне. Среди них есть выпускники московских и петербургских 
вузов востоковедческого направления.

Уверенно могу сказать, что ученые Института – это новая ге-
нерация в академической науке Украины, высокоинтеллигентная, 
профессиональная, и, в конце концов, как когда-то на заре Инсти-
тута предвидел Омельян Прицак – аристократичная.

Мне хочется еще подчеркнуть, что в Институте господствует 
особая атмосфера: творческое взаимопонимание, уважение, 
созданы соответствующие условия для научной работы, а это 
есть залогом того, что коллектив на верном пути и, верим, будет 
расти в научном плане.

О. Прицак живет с некоторых пор в Америке, является Почет-
ным директором нашего Института.

С 1998 года я возглавляю Институт.
Желанием коллектива всегда является стремление поддержи-

вать отношения с российскими коллегами. В своих изданиях мы 
публикуем статьи на украинском, русском и английском языках. 

Василюк О.Д. (м. Київ)
ЛИСТИ А. КРИМСЬКОГО ДО П. ЖИТЕЦЬКОГО

Багато з того, що впливало на становлення Агатангела Крим-
ського (1871–1942) як людини та вченого, знаходимо в його лис-
тах до Павла Житецького (1837–1911) – учителя словесності в 
колегії Павла Галагана (м. Київ), де автор листів здобував серед-
ню освіту (1885–1889). П. Житецький мав на нього визначальний 
вплив не лише в царині осягнення основ філології, зосібна, укра-
їнської, але й у сфері формування громадських ідеалів.

В одному з листів (24 листопада 1894 р.) Кримський зізнавався, 
що по закінченні Лазаревського інституту східних мов (1889–1892) 
він там же, у Москві, вже як студент університету вивчає й україн-
ську мову – за прикладом “любого” вчителя. Й тоді ж, на початку 
свого третього курсу, просить його уточнити задум “Історичного 
словаря української мови”, бо має бажання також працювати над 
словником, який базуватиметься на текстах давньоукраїнської 
літератури. П. Житецький пообіцяв передати йому свої “лексичні 
українські матеріали”.
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Низка листів Кримського того періоду наповнена фактами, що 
Павла Гнатовича в Москві серед учених знають й шанують. Коли, 
приміром, Товариство любителів природознавства, антропології 
й етнографії відзначало чергові роковини свого існування, то на 
святковому зібранні добрим словом згадали і його. А на інших 
засіданнях обговорювались його статті.

В одному з листів до “дорогого учителя” уже з рідної Зве-
нигородки, де Кримський проводив свої останні літні студент-
ські канікули, сповіщав, що на основі подарованих ним ще не 
оприлюднених автографів С. Руданського (1834–1873) написав 
статтю, яку послав І. Франкові (“Про рукописи Руданського, 
про їх відносини між собою та про поетові листи” опубліковано 
1895 р. в журналі “Житє і слово” – О.В.) і готує до друку в часо-
писі “Зоря” обширну добірку творів дочасно померлого поета. 
До речі, в листах до П. Житецького кілька разів згадується ім’я 
цього майстра ліричного й гумористичного слова, бо завдяки пе-
реданим Павлом Гнатовичем рукописів було Кримським упоряд-
ковано й видано з вступними статтями і примітками три книги 
(ІІ, ІІІ і V) “Творів” С. Руданського, які ввійшли до 7-томника 
літературного спадку цього поета, що з’явився друком у Львові 
протягом 1895–1903 років.

Листи із Звенигородки (серпень–вересень 1896 р.) до П. Жи-
тецького перейняті лейтмотивом, найприкметнішим для Крим-
ського: ні хвилинки вільного часу, тільки невпинна праця, в т.ч. 
й для “Энциклопедического словаря” Брокгауза–Єфрона. Пише, 
що потребує поради вчителя для укладання “українського сло-
варя”. Добирати для нього лексичний матеріал має твердий на-
мір і в науковому відрядженні (1896–1898) на арабському Сході, 
куди незабаром відправиться. Обіцяє Павлу Гнатовичу передати 
найближчим часом перекладену ним, Кримським, з перської й у 
Львові видану епічну поему Фірдоусі “Шах–наме”, вже посилає 
з англійської також ним перекладену книгу В. Клоустона “На-
родні казки та вигадки і їх мандрівки та переміни” (Львів, 1896).  
Й ще запевняв свого учителя: обрав орієнталістику, бо сподіва-
ється, що таким чином стане “зовсім незалежним од усяких Собо-
левських”, але праці в царині україністики ні в якому разі не цу-
рається (його знамениті слова з цього приводу написано у листі  
22 вересня 1896 р. в Звенигородці).
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У Бейруті, де знаходився для поглибленого пізнання араб-
ського світу, Кримський не полишав роботу над згаданим словни-
ком давньої української мови. І хоч через певний час зробився, за 
його ж словами, “таким арабином, що аж-аж-аж!”, продовжував 
трудитися над своїм дослідженням, котре згодом стане широко 
відомим, – “Филология и погодинская гипотеза”.

Щоправда, перші місяці відрядження вимушений був займа-
тися лише одним – вивченням тогочасної арабської мови, оскіль-
ки знав лише староарабську. Ділився з Павлом Гнатовичем і сво-
їми враженнями від країни перебування, зокрема, про своє спіл-
кування з ліванськими горцями. Ще листи Кримського, послані 
П. Житецькому з мусульманського Сходу, переконують: їх автор 
постійно підтримував духовні стосунки з Україною...

А з поверненням на батьківщину їх листування пожвавіша-
ло. Писав, що хотів би почути думку Павла Гнатовича про свої 
мовознавчі розвідки, які друкуються в “Киевской старине”. Ще 
готує “Практический курс для изучения малорусского языка”.  
І вже оприлюднено його роздуми “Деякі непевні критерії для діа-
лектологічної класифікації староруських рукописів”.

Звичайно, не випадково знаний у Європі вчений–філолог  
В. Ягич звернувся з проханням до Кримського подати для “Ен-
циклопедії слов’янської філології” статтю про українську діа-
лектологію. Через перевантаженість роботою відмовився, пора-
див удатися до В. Гнатюка – відомого етнографа й фольклориста.  
А розвідку про історію української літературної мови до того ж 
видання у листі просив написати Павла Гнатовича, якого нещо-
давно обрали членом-кореспондентом РАН (з 1898) й якому щиро 
дякував за присланий відгук про його книжку поезій “Пальмове 
гілля”. Сповіщав у листах вельмишановного свого адресата про 
надзвичайну зайнятість усякими справами – науковими і педа-
гогічними. Однією з них була підготовка до видання у Львові 
перекладу власної праці “Мусульманство и его будущность”, бо 
довелося її грунтовно доопрацьовувати.

Отже, 25 листів А. Кримського до П. Житецького напи-
сано у Москві, Бейруті, Звенигородці за період: 12 вересня  
1893 р. – 20 грудня 1905 р. В них багато цікавих повідомлень, 
фактів, роздумів. Головне, що вони зберігають тепло приязні цих 
двох поважних діячів української науки.
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Вєдров О.І. (м. Київ)
ВИВЧЕННЯ БУДДИЗМУ 

В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Друга половина ХІХ та початок ХХ ст. відзначаються збільшен-
ням інтересу до буддистського вчення, історії буддизму, відкриттям 
для європейських вчених ряду автентичних буддистських текстів, 
появою та розвитком наукової буддології в Європі та Російській ім-
перії. Упродовж зазначеного періоду в Російській імперії буддологіч-
ні дослідження проводилися не тільки світськими науковцями, але 
й віруючими християнами, часто – священиками. Це пояснювалося, 
зокрема, необхідністю для православної традиції відповідати на ви-
клики часу, одним із яких став різкий зліт популярності буддизму.

Дослідження буддизму в Київській духовній академії пере-
важно здійснювали студенти в своїх дисертаціях. В Інституті ру-
копису ЦНБУВ зберігаються такі дисертації з буддологічної про-
блематики:

1) Соколов Сергей. Действительно ли история о Варлааме 
и Иоасафе индийских представляет из себя легендарное житие 
Будды? (1875 р.).

2) Краснитский Иоасаф. Критический разбор теории, утверж-
дающей зависимость христианства от буддизма. (1889 р.).

3) Ходзицкий Василий. Буддийское учение о человеке и его 
отношение к христианскому учению о том же. (1906 р.).

4) Иванов Бончо. Исходный пункт вероучения буддизма и 
разбор его с точки зрения философской, общерелигиозной и 
христианской. (1908 р.).

5) Горохов Дмитрий. Учение буддизма о лице Будды Сакья-
Муни и критический разбор его. (1909 р.).

6) Перковский Василий. Основные пункты вероучения перво-
начального буддизма и разбор их с христианской точки зрения. 
(1913 р.).

Дотична до згаданої проблематики також стаття викладача 
академії Олесницького “Нравственность индийцев”, надрукована 
в “Трудах КДА” за 1883 р.

Умовно зазначені дисертації можна поділити на дві групи:
1) Критика окремих наукових теорій щодо генези християн-

ства та його походження від буддизму – дисертації (1) та (2). Так, 
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у дисертації (1) спростовується теорія Лібрехта про походження 
біблійної історії про Варлаама та Йоасафа від легенди про життя 
Будди та ототожнення Йоасафа з Буддою; в дисертації (2) здійсне-
но критику теорії Зейделя щодо буддистських витоків Євангелія, 
використання євангелістами буддистських легенд.

2) Виклад основ буддистського вчення, поглядів основних су-
часних буддологів та критика буддизму з погляду християнства. 
До цієї категорії належать дисертації (3–6). Незалежно від того, 
ставиться за мету виокремлення початкового буддистського вчен-
ня (6), дослідження вчення про особу Будди (5) чи буддистської 
антропології (3), головною метою робіт виступає конфесійна кри-
тика буддистської доктрини загалом. 

Апологетичний характер дисертацій не заперечується та на-
віть прямо декларується авторами. Студенти досить вибірково 
підходять до концепцій найвідоміших буддологів, спираючись ін-
коли радше на апологетичну доцільність, ніж на наукову аргумен-
тацію. Так, І. Краснитський беззаперечно приймає погляд Г. Оль-
денберга та М. Мюллера на неможливість походження христи-
янського писання від буддистських легенд; проте всі студенти 
трактують буддизм у нігілістичному ключі, ігноруючи погляд 
згаданих буддологів, чиї праці відомі всім дисертантам. Адже 
Мюллер трактує Нірвану як абсолютне буття, а Ольденберг – як 
стан блаженства, звільнення від афектів, що не має нічого спіль-
ного з небуттям.

Власне буддологічна цінність робіт полягає в тому, що вони 
являють собою якісний компендіум надбань європейської та ро-
сійської буддології на зламі ХІХ та ХХ ст. Студенти знайомі з іс-
нуючими на той момент перекладами автентичних буддистських 
текстів (І. Краснитський навіть переклав російською англійський 
переклад Дгаммапади), а також працями найвідоміших європей-
ських буддологів у російських перекладах та в оригіналі (студен-
ти читали праці англійською, німецькою та французькою мова-
ми). Серед цих добре відомих у КДА дослідників, крім згаданих 
Г. Ольденберга та М. Мюллера, – Е. Бюрнуф, Я. Ерліх, Х. Керн, 
Б. Сен-Ілер, К. Ріс-Девідс, Е. Гарді, І. Мінаєв, В. Васильєв та 
ін. Інколи важко виявити, наскільки аргументи авторів робіт з 
КДА є оригінальними, а наскільки вони завдячують згаданим 
дослідникам.
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Якщо метою першої категорії дисертацій було доведення 
богонатхненності християнства всупереч раціональній історич-
ній критиці, то автори робіт другої групи прагнули відреагувати 
на стрімкий зліт популярності буддизму в сучасному світі, в тому 
числі в Російській імперії (особливо в Санкт-Петербурзі). У цьо-
му сенсі показовим є спрямування вістря критики на популярну 
поему Е. Арнольда “Світло Азії”. Утім, студенти схильні були 
пов’язувати таке стрімке поширення буддизму з секуляризацією, 
індивідуалізацією та поширенням атеїзму в західному світі.

Кірієнко О.В.
ЛИСТУВАННЯ М. ІВЧЕНКА З РОДИНОЮ Р. ТАГОРА
Серед епістолярної спадщини українського письменника 

Михайла Івченка є три листи до Рабіндраната Тагора. Зберіга-
ються вони у архіві письменника (фонди Інституту літератури 
імені Т.Г. Шевченка НАН України ). Листи можуть слугувати 
матеріалом для сходознавчих, літературознавчих, філософських, 
історичних студій. Засвідчують історію зацікавлення сходознав-
чою проблематикою на Україні, є матеріалом для вивчення історії 
сходознавства на Україні.

Факт листування з індійським філософом не був предметом 
окремого наукового дослідження, проте вказівки на них містять 
мемуари сучасників письменника, літературознавчі дослідження 
творчого доробку М. Івченка. Так згадки про листування з Таго-
ром знаходимо у спогадах Б. Антонечко-Давидовича, спогадах 
доньки письменника, статтях В. Мельника, В. Шевчука ті ін. Про 
переписку згадував і сам М. Івченко під час показового процесу 
“Спілки визволення України”.

 Збереглося три листа: однин – відповідь сина Р. Тагора Івчен-
ку, і дві чернетки листів Івченка: до Р. Тагора і до сина Р. Тагора. 
Мова листування – англійська. Чернетки листів не датовані, дата 
проставлена лише на листі сина Р. Тагора – 7 березня 1925 р. Зі 
змісту епістоляріїв можливо припустити, що хронологічно пер-
шим є лист-чернетка до Р. Тагора, другим – лист-відповідь від 
сина Р. Тагора, лист до сина Р. Тагора – відповідь письменника на 
попередній документ. 

Лист від сина Р. Тагора – машинописний текст над текстом 
вензель Р. Тагора, під ним: Vishva Bharati. Датований 7 березня 
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1925 року. Він представляє відповідь на лист М. Івченка до Р. Та-
гора. Зберігся конверт листа з адресою адресата. Починається 
звертанням: “Dear sir”, адресант вибачається від імені батька, за 
те що Тагор не зміг сам відповісти і звертається з пропозицією 
подальшого спілкування:

“Dear sir, 
My father has been very pleased to receive your letter. At pres-

ent he is not in good health and is therefore unable to write to you 
personally. He has, therefore, as red me to in form you how pleased 
he was to receive your letter and to know that you take such interest 
in his writings. I shall be entirely at your disposed if you need any 
help and give you any information that you desire if you commun-
icate with me.” ( Rabindranath Tagore (син). Лист до Івченка М. 
Є. 7. 3. 1925. ІЛ ф. 109 №169).
Чернетка листа М. Івченка до Р. Тагора: рукопис, 4 аркуші, 14,2 

на 21,7 см., з численними правками та редакціями. Без дати. Лист 
починається словами: “…Your letter was a great holiday for us…”. 
(Івченко, М. Лист до Р. Тагора. Б\д. – ІЛ, ф. 109,№ 101, арк.. 1). На 
основі цього можна говорити про наявність і раднішого листу-
вання між українським та індійським письменником.

 В листі письменник виказує захоплення творчістю Р. Тагора, 
його країною і просить поради у ряді важливих для нього питань. 
насамперед М. Івченка цікавить питання реінкарнації характерне 
для індійської культури і чуже для традиції української. Ділиться 
хвилюваннями з приводу наростаючої технократизації світу, і як 
наслідок – занепаду духовності. Крім того його непокоїть віддален-
ня людей від природи ( в ній він вбачає джерело життєвої енергії).

Лист Івченка до сина Р. Тагора: чернетка, рукопис російською 
мовою та його переклад англійською, не датований, 14, 2 на 21,7., 
2 арк. Починається звертанням “Дорогой сэр!”. У листі виявляє 
зацікавлення творчістю Р. Тагора, індійською філософією, літе-
ратурою та культурою взагалі. Філософію сприймає як поряту-
нок від радянської дійсності 20-х років: “Творчеством Вашего 
отца мы глубоко интересуемся, оно является для нас поддержкой 
во многих горестях жизни и радостным путеводным огнем…”.  
(Івченко М. Лист до сина Р. Тагора., б\д,- ІЛ ф.109, №102, арк.. 1).

Виказує бажання щодо розвитку культурних взаємин між Ін-
дією та Україною: “Мне бы хотелось каким-то образом связать 
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культурно наши страны. Лично у меня какое-то очарование Ва-
шей страной…”. (Івченко М. Лист до сина Р. Тагора., б\д, – ІЛ  
ф.109, №102 арк. 2.).

Кочубей Ю.М. (м. Київ)
В.В. ДУБРОВСЬКИЙ (1897–1966) І ЙОГО ВНЕСОК В 

УКРАЇНСЬКЕ СХОДОЗНАВСТВО
Видатний український вчений і громадський діяч В.В. Дубров-

ський народився 1897 року у передмісті Чернігова в священичій 
родині, освіту здобув у духовній семінарії та Ніжинському істо-
рико-філологічному інституті (1919). Пізніше, в 1925 р. захистив 
дисертацію при Харківській науково-дослідчій кафедрі Інститу-
ту української культури. До 1933 р. працював в різних держав-
них установах, наукових і навчальних закладах, в тому числі в 
Інституті сходознавства (м. Харків). У 1933 р. заарештований і 
засуджений на п’ять років таборів “за український націоналізм”. 
Повернувшись перед війною, вчителював у школах Полтавщини. 
Під час окупації повернувся до Харкова, був головою “Просвіти”. 
1943 р. емігрував на Захід, спочатку жив у Німеччині, в з 1956 р.  
в США, де й помер 1966 р. в м. Річмонд штату Вірджінія.

Наші колеги-історики досліджували його активну організацій-
ну роботу на ниві архівістики і музейництва, працю по збережен-
ню пам’яток культури, а також внесок у вивчення історії України 
та мемуаристику. Але на сьогодні недостатньо вивчено його вне-
сок у тюркологію – галузь сходознавства, якою він досить актив-
но займався, починаючи з кінця 20-х рр. ХХ ст.

Його робота в цій галузі поділяється на три напрями: історія, 
література і політика. Щодо історії, то він спочатку зацікавився 
археологічними розкопками античних міст, пов’язаних зі Схо-
дом, таких як Пергам і Ольвія, детально прореферувавши зві-
ти про дослідження археологів, здійснені в цих містах, а потім 
звернувся до козацьких часів. І досі не втратили значення його 
загально-постановочні праці “Про вивчення взаємин України з 
Туреччиною у другій половині ХVІІ ст.” та “Україна та Близь-
кий Схід в історичних взаєминах”. На жаль, під час арешту 
загинув підготовлений ним “Короткий курс османської палео-
графії”, якого так не вистачає сьогодні нашим історикам-орієн-
талістам, які займаються Середньовіччям. Активно працює над 
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матеріалами про стосунки з Османською імперією Б. Хмель-
ницького та І. Мазепи.

Зробив В. Дубровський внесок і у вивчення турецької літе-
ратури: переклав українською мовою твори Омера Сейфеддіна, 
Халіда Рефіка та Якуба Кадрі Караосманоглу і написав до них 
змістовні передмови. У післявоєнні роки за його редакцією 
і з коментарями вийшли українською мовою нариси німець-
кого орієнталіста Г. Грісбаха-Тугана “Новітнє турецьке красне 
письменство”.

Інтерес до питань політичних виявився вже у його доповіді на 
другому З’їзді українських сходознавців (1929) “Крим й Україна в 
історичних взаєминах”, яка могла побачити світ тільки на емігра-
ції. У повоєнні роки в турецькому журналі “Дергі”, що видавався 
у Мюнхені, ним надруковано глибокі аналітичні праці з питань 
сучасної політики, в яких викривалася імперіалістична політика 
Радянського Союзу щодо Туреччини і Азербайджану: “Туреччина 
між молотом і ковалом” та “Сучасний Азербайджан з совєтського 
погляду”.

Написав він також ряд праць мемуарного плану. Брав ак-
тивну участь в академічному й політичному житті української 
діаспори.

 Сходознавчі праці проф. В. Дубровського розкидані по мало-
доступних і малотиражних виданнях, але й досі не втратили 
свого значення і перевидати їх є одним із завдань українських 
сходознавців.

Лобанова-Гулак М.В. (г. Харьков)
КОНЦЕПЦИЯ “ВОСТОК – ЗАПАД”
(этнокультурные причины дробления 

международного социал-демократического движения)
В конце XIX – начале ХХ столетия происходит резкое разгра-

ничение политических течений и групп международного рабо-
чего движения, которое в современной исторической трактовке 
приобретает вполне четкие формы реформизма, центризма и ор-
тодоксального марксизма. Большинство исследователей (совет-
ские: Зейдель Г., Ленц И., Кривогуз И.М. и др., постсоветские: 
Свалов А.Н., Кульчицкий С.В., Волковинский В.М., Мельничен-
ко В.Б. и др., зарубежные: Лорвин Л., Браунталь Дж., Ноупт Г., 
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Конт Ф. и др.) подчеркивает экономическую и социально-поли-
тическую природу имевшего место раскола. При этом в стороне 
остаются культурологические и психологические основы пове-
денческой модели представителей совершенно разных, а потому 
далеких друг от друга этносов и ментальных групп, которые в 
том или ином случае стали идеологическим центром фракцион-
ных расколов во Втором Интернационале.

Вряд ли случайным стечением обстоятельств можно объяснить 
многочисленность реформистов в западноевропейских социал-
демократических партиях (сам Э. Бернштейн являлся представи-
телем правого крыла немецкой социал-демократической партии, 
и провел много лет в эмиграции в Англии). При этом показатель-
но явное превалирование ортодоксального и центристского эле-
мента в партиях восточно-европейского типа, находящихся под 
ментальным и культурно-историческим влиянием характерных 
азиатских норм и традиций. Именно о таких партиях, рассматри-
вая причины раскола рабочего движения в Российской империи 
и изучая истоки большевизма, писал Н.А. Бердяев, подчеркивая, 
что русская культура – это “восточная культура, культура хрис-
тианизированного татарского царства” (Бердяев Н.А. Истоки 
и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7) и “русский марк-
сизм”, ее отражающий, на самом деле является “трансформиро-
ванным марксизмом”. То есть марксизмом, который воспринима-
ет “…не детерминистическую, эволюционную, научную сторону 
марксизма, а его мессианскую, мифотворческую, религиозную 
сторону, допускающую экзальтацию революционной воли…” 
(Там же. – С. 88). В центристских партиях, эта особенность 
осложнялась социально-политической дряблостью и внутренним 
психологическим конфликтом, который выражался в противо-
стоянии условного азиатского «я» внешней – западной мораль-
но-этической форме (образование, размеренная упорядоченность 
жизни, европейский способ ведения полемик, многочисленные 
европейские политические связи).

Этот сложный культурно-политический дуализм восточного 
мироощущения в контексте интеллектуальной западной моде-
ли поведения обуславливал существование еще одной группы 
социал-демократов – группы “посредников”. В данном случае 
речь идет об интеллектуальной элите социал-демократических 
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партий восточного типа, через которую осуществляется передача 
западноевропейских социалистических канонов, нацеленных на 
реформу и парламентаризм. При этом деятельность социалистов 
такого рода редко бывает односторонней, поскольку она также 
предполагает использование национальных интересов в общей 
концепции развития конкретных социалистических партий. Та-
ким образом, подводя итог под вопросом о культурологических 
и социо-психологических причинах раскола мирового рабочего 
движения, можно сделать вывод о наличии особой, сложной 
структуры взаимоотношений реформистских и ортодоксальных 
партий и групп. Вслед за Н.А. Бердяевым нельзя не отметить, что 
ортодоксы самой природой своей во многом олицетворяли вос-
точную политическую “стихийность”, а реформисты, напротив, 
взвешенность и педантизм “западных людей… особенно людей 
самой оформленной латинской культуры”. Посредниками же в 
этой системе Восток – Запад становилась европеизированная 
политическая элита, от восприимчивости которой зависели 
масштабы колебаний центристов и стабильность положения пра-
вых социалистических партий.

Мосенкіс Ю.Л. (м. Київ)
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ

ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СХІДНИХ МОВ
Залишається актуальною проблема генеалогічного визначення 

низки давньосхідних мов і сучасних мов Азії, генеалогічна на-
лежність яких дискусійна. Дослідження показує, що традиційні 
погляди на деякі з таких мов можуть бути піддані критиці. Так, 
хаттська мова, котру вважають західнокавказькою (В.В. Іванов, 
С.А. Старостін та ін.), виявляє з картвельськими мовами не мен-
ше паралелей, ніж із абхазо-адигськими, і ще більше – з індоєвро-
пейськими. До хуррито-урартських мов виявлено значно більше 
індоєвропейських відповідностей (Г.Б. Джаукян), ніж східнокав-
казьких (І.М. Дьяконов, С.А. Старостін). Можливо, хаттська й 
хуррито-урартські мови мають статус, подібний до хетто-лувій-
ських мов: індоєвропейські, що дуже рано відділилися й мають 
кавказький субстрат (ширше – компонент). Аргументи на ко-
ристь еламо-дравідійської спорідненості (Д. Макелпін) не витри-
мують критики, натомість кількість відомих еламо-кавказьких 
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(передусім еламо-картвельських) паралелей може бути значно 
розширена; спроба читання еламських текстів на санскриті 
(А.А. Вайман) суперечить відомій еламській лексиці й, навіть у 
випадку успіху, може уподібнити еламську мову до касситської 
(теж кавказької, близької до картвельських, із індоарійським ком-
понентом). Аргументи на користь спорідненості шумерської з 
мунда (І.М. Дьяконов) не доказові – при численних свідченнях 
на користь шумеро-кавказьких і шумеро-тюркських зв’язків. 
Тюркські паралелі виявляє й т.зв. “дошумерська” лексика (хоча в 
цілому морський передшумерський народ ідентифікується як по-
лінезійці – за наявності їх в Індії в VI тис. до н.е. і на Мадагаскарі 
на поч. ІІ тис. до н.е., гіпотетично на Криті в IV тис. до н.е. і в 
передісторичному Єгипті). Загалом поширення кавказьких мов 
у передісторичній Євразії уявляється масштабним (за наявності 
басксько-кавказьких елементів навіть у давній Британії та Ірлан-
дії, з другого боку – при кавказькому характері памірської мови 
бурушаскі), хоча віднесені сучасною лінгвістичною традицією до 
кавказьких хаттська й хуррито-урартські не виявляються такими.

Суцільне лексикостатистичне обстеження корейської та япон-
ської мов показує: основний їх компонент є алтайським, у Кореї 
він наклався на палеоазійські мови типу чукотсько-камчатських 
(при незначній вазі тут австронезійського компоненту і деяких 
корейсько-австроазійських паралелях), у Японії – на австронезій-
ський субстрат. Айнська мова є австронезійською, хоча в давній 
Японії були різні австронезійські племена, і субстрат японської 
не тотожний мові айну. Нівхська мова близька до айнської. На-
явність у нівхській мові міфологічної термінології з єгипетськи-
ми паралелями (відомі й зображення єгипетської сонячної лодії 
на Амурі) варто поставити у зв’язок із давньою гіпотезою про 
єгипетсько-полінезійські зв’язки (розвиток австронезійського 
продуктивного господарства почався мало не в Х тис. до н.е., 
в австронезійських айнів засвідчена найдавніша в світі керамі-
ка, унікальний розвиток полінезійського мореплавства дозволяв 
далекі подорожі).

Із числа “східних” слід виключити мову критських доалфавіт-
них писемностей (ієрогліфіки, Фестського диска, лінійного пись-
ма А), яка виявляється грецькою, так само етруську (хетто-лувій-
ська мова, близька до лідійської).
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Набок С.В. (м. Переяслав-Хмельницький)
АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ КРИМСЬКИЙ, 

ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СХОДОЗНАВЧИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У ПЕРШЕ 

ДЕСЯТИЛІТТЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1918–1928 рр.)
Агатангел Юхимович Кримський – один з засновників Україн-

ської Академії наук, академік по кафедрі арабо-іранської філології, 
Неодмінний Секретар, голова Історично-Філологічного відділу. 
Очолював практично всі установи Академії з сучасної української 
філології – Словник живої української мови, Інститут української 
наукової мови, Діалектологічну комісію, редактор та укладач За-
писок та Збірника Історично-філологічного відділу, “Звідомлень” 
Академії та багатьох інших видань. Саме на цій діяльності зосеред-
жується його увага у перші роки існування Академії. 

В період 1918–1923 рр. сходознавчі установи у Академії відсут-
ні, тому основним напрямком діяльності А.Ю. Кримського є продо-
вження індивідуальної праці над студіями з східної історії та філоло-
гії. В цей час виходить друком перший том його монографії з історії 
Персії (Кримський А. Історія Персії та її письменства. – К., 1923. –  
Т. 1. – 132 с.) у Збірнику Історично-Філологічного відділу (№3), 

В 1924 р. робота над сходознавчими студіями пожвавлюється. 
На виділені Академією кошти укладено каталоги турецького та 
частково арабського відділів книгозбірні Кабінету арабо-іранської 
філології. В її основі – власна бібліотека, що її Агатангел Юхимо-
вич передав Академії, кількість томів в якій постійно зростає, в 
середньому 400–1000 томів щорічно. 

У цьому ж році у Збірнику Історично-філологічного відділу 
(№№ 9, 10) опубліковані праці А.Ю. Кримського з історії Туреч-
чини та монографія “Хафиз та його пісні” (Кримський А. Істо-
рія Туреччини... – К., 1924. –226 с.; Кримський А. Хафиз та його 
пісні... – К., 1924. – 204 с.). Ці праці були представлені Історич-
но-філологічним відділом на конкурс наукових видань у Харкові 
де отримали найвищу премію. У цьому ж році А.Ю. Кримським 
“виготовлено переклад “Подорожі” арабського патріарха Мака-
рія по Україні ХVII в. з рукопису, що належить бібліотеці Кабі-
нету й являє редакцію, не раз одмінну од відомих досі редакцій 
“Подорожі” (Історія Національної Академії наук. 1924–1928. 
Документи і матеріали. – К., НБУВ, 1998. – с.89.).
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Лише в 1925–1926 р. при Кафедрі арабо-іранської філології 
з’являються нештатні наукові співробітники, які долучаються до 
досліджень Кримського з історії Персії та інших тем. В 1925 р. 
виходить друком уривок з третього тому історії Персії (Крим-
ський А. Перський театр, звідки він узявся та як розвивався – К., 
1925. – 109 с.), а вже в наступному 1926 р. – дослідження одного з 
співробітників Кабінету арабо-іранської філології з тієї ж темати-
ки (Левченко М. Ще про перський театр – К., 1926. – 10 с.). 

У 1927–1928 роках були опубліковані або зачитані як доповіді 
на засіданнях Кабінету цілий ряд праць його співробітників: Ло-
зієва Н., Кезьми Т., Шевченка М., у складі Кабінету у цей період 
також провадили працю Іванець В. (зав. бібліотекою) та Дем’ян-
чук В. (науковий співробітник). У 1928 р. виходить друком під-
ручник з арабської граматики, підготований Кезьмою В. (за ред. 
Кримського А.Ю.) та ще ряд праць у співавторстві Агатангела 
Юхимовича з співробітниками Кабінету.

Необхідно зауважити, що науково-дослідна діяльність Ка-
бінету арабо-іранської філології значно перевищувала обсяг 
опублікованих досліджень. Частина робіт виконаних у період 
1920-х років не була опублікована (ІР, ф.10, 18668), і продовжує 
зберігатися в архіві Академії наук.

З 1928 року в житті Академії розпочинається новий етап, уста-
нови її реорганізуються, Президія Академії – переобирається. На-
слідки цих змін, пов’язаних з втручанням влади в життя наукової 
установи відбилися і на діяльності сходознавчих установ. Більшість 
співробітників Кабінету арабо-іранської філології в 1930-х роках 
була репресована, а сам Кабінет – ліквідований, замість нього з’яв-
ляється Комісія близького сходу при Всеукраїнських асоціації схо-
дознавства, що мала інші пріоритети у своїй діяльності та інший 
персональний склад (ІР, ф. 10, 22028–22033). 

Чувпило Л.О. (м. Харків)
ОРІЄНТАЛІСТИКА НА КАФЕДРІ 

ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА 
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1863–1917 рр.)

Кафедра порівняльного мовознавства Харківського універси-
тету, створена за статутом 1863 р., протягом тривалого часу була 
одним з найважливіших центрів сходознавства в Україні. Однак її 
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сходознавча діяльність залишилася поза увагою істориків орієн-
талістики і майже не висвітлена навіть у працях з історії універ-
ситету. Ця доповідь має на меті заповнити цю прогалину в сучас-
ній українській історіографії.

Відкриття кафедри порівняльного мовознавства в 1863 р. 
створило сприятливі умови для розвитку в Харківському універ-
ситеті багатьох сходознавчих дисциплін, передусім санскритоло-
гії, індології та іраністики. Проте знайти відповідних фахівців для 
цієї структури виявилося дуже важко. Спроби залучити відомого 
орієнталіста К.А. Коссовича та підготувати для заміщення про-
фесорської посади О.А. Потебню не мали успіху. Робота кафедри 
розпочалася лише з 1869 р., коли до неї було залучено молодого 
сходознавця чеського походження В.І. Шерцля. Отримавши блис-
кучу сходознавчу освіту, В.І. Шерцль був одним із найвидатніших 
орієнталістів-філологів свого часу, справжнім поліглотом у галузі 
мов народів Азії та Африки. В Харкові він відразу ж розгорнув 
широку сходознавчу діяльність. В.І. Шерцль читав курси сан-
скриту, історії і культури народів Індостану, знайомив студентів з 
іранськими та іншими східними мовами. Ним було видано низку 
сходознавчих посібників і досліджень, серед яких – перша в Росії 
санскритська граматика. 

Проте в Харківському університеті В.І. Шерцлю не вдалося 
реалізувати всі свої задуми щодо розвитку сходознавства. Він 
планував запровадити викладання китайської та японської мов 
і вперше в Росії створити відповідні навчальні посібники. Але 
міністерство відмовилося фінансувати цей проект. Така ж доля 
спіткала проект створення санскритського словника. Деякі пла-
ни В.І. Шерцля зустріли опір в самому університетському серед-
овищі. Зрештою, саме внутрішні суперечки, що виникли на фа-
культеті після запровадження статуту 1884 р., змусили Шерцля 
залишити Харків.

У 1883 р. до кафедри за ініціативою Шерцля було запрошено 
орієнталіста ірландського походження Е.М. Діллона, який на той 
час вже зарекомендував себе як талановитий дослідник в галу-
зях іраністики та вірменознавства. У Харківському університеті 
Е.М. Діллон викладав мовознавчі та індологічні дисципліни й 
проводив активну наукову роботу. Коли В.І. Шерцль залишив ка-
федру, Е.М. Діллон очолив її, хоча й не обійняв посади професора. 
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З останнього приводу в нього виникли гострі суперечки з дея-
кими університетськими викладачами, що зрештою вилилися у 
конфлікт з керівництвом Міністерства, який призвів до відставки 
Е.М. Діллона в 1887 р. Визначні наукові досягнення Діллона ще 
й досі не отримали належної оцінки у фахівців.

 У наступний період (1888–1917 рр.) вплив позанаукових фак-
торів на діяльність кафедри значно зменшився, що дозволило ін-
тенсифікувати сходознавчу активність. В 1888 р. кафедру обійняв 
визначний індолог і лінгвіст Д.М. Овсянико-Куликовський. Він 
приїхав до Харкова вже відомим вченим, автором кількох визна-
чних праць з ведаїстики. Першим у Росії Овсянико-Куликовський 
використовував психолінгвістичний і соціологічний аналіз давніх 
індійських текстів. Працюючи у Харкові, вчений видав кілька ін-
дологічних робіт, у яких висловив думки, що значно випереджали 
свій час. Свої знання та надбання Д.М. Овсянико-Куликовський 
намагався передати харківським студентам. Серед його курсів 
були санскрит, ведійська, авестійська та давньоіранська мови, 
історія релігії і культури давніх індійців та іранців тощо. На по-
чатку ХХ ст. він відійшов від індологічної тематики, але сходо-
знавча діяльність кафедри не припинилася. Її продовжив учень 
Овсянико-Куликовського П.Г. Ріттер. Перебуваючи на стажуванні 
за кордоном, П.Г. Ріттер зацікавився індійською літературою ран-
нього середньовіччя і, повернувшись до Харкова, зробив декілька 
перекладів творів Калідаси та Дандіна, випередивши в цьому від-
ношенні навіть європейських вчених. Головну увагу П.Г. Ріттер 
завжди приділяв викладанню. Його курси санскриту та історії 
індійської літератури збирали численних слухачів з усіх факуль-
тетів. Посібник з санскриту, складений П.Г. Ріттером, витримав 
декілька видань та широко використовувався ще за радянських 
часів. З 1908 до 1917 р. на кафедрі поряд з П.Г. Ріттером працював 
видатний мовознавець професор І.М. Ендзелін. Провідною галуз-
зю його інтересів були балтійські мови, але в Харкові він викладав 
і мови східні – авестійську, давньоперсидську, давньовірменську, 
іноді – ведійську. Як мовознавець широкого профілю, він досить 
вдало доповнював індолога П.Г. Ріттера, завдяки чому студенти 
мали можливість отримати високоякісну орієнталістичну підго-
товку. Не випадково, що саме тоді на кафедрі навчалися видатні у 
майбутньому сходознавці – А.П. Ковалівський та Г.С. Ахвледіані. 
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В результаті, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. кафедра порів-
няльного мовознавства перетворилася на один із головних центрів 
вітчизняної університетської орієнталістики, а її вчені спромоглися 
зробити суттєвий внесок у вітчизняну та світову науку про Схід.

Циганкова Е.Г. (м. Київ)
Б.І. ЗДАНЕВИЧ – ОРІЄНТАЛІСТ (1886–1966 рр.)

За короткий період (1926–1933 рр.), коли в Україні успішно роз-
вивалося сходознавство, виявилися значні наукові сили орієнта-
лістів, науковий доробок яких не втратив свого значення і в наші 
часи. Однак у 1933 р. всі сходознавчі установи були знищені тота-
літарною владою; деякі видатні фахівці змушені були працювати 
в інших галузях науки, не маючи можливостей для оприлюднення 
своїх сходознавчих праць. Тим важливіше значення має повернен-
ня з небуття їх імен та їх творів для української орієнталістики.

До таких особистостей належить Борис Іванович Зданевич. 
Відомий книгознавець, визнаний далеко поза межами України 
дослідник інкунабул, він невідомий як сходознавець. Вищу освіту 
за фахом “сходознавець-близькосхідник” одержав у Лазаревько-
му інституті східних мов, де був учнем А.Ю. Кримського. Воло-
дів мовами арабською, перською, тургайською і ін. Трудову діяль-
ність розпочав як викладач російської мови у російсько-киргизь-
кій чоловічий гімназії у м. Вірному (нині Алма-Ати), водночас 
був одним з організаторів Семиреченської обласної бібліотеки.

З 1920 р. Зданевич співробітник Всенародної бібліотеки Укра-
їни (ВБУ), де разом з видатним гебраїстом В.Ф. Іваницьким, за-
ймався організацією відділу “Orientalia”, у фондах якого налічува-
лося 14.437 одиниць татарських, вірменських, азербайджанських, 
грузинських, узбекських, китайських чи інших іншомовних кни-
жок. Розбудовуючи відділ, дбали, щоб він відповідав найвищим 
світовим стандартам бібліотечної справи. З тією метою Б.І. Зда-
невич вивчав положення бібліотек у мусульманських країнах і пе-
рекладав на українську) відповідні праці.

З середини 20-х він брав участь у роботі відділу стародруків, 
що невдовзі став головним місцем його роботи; тут він зробив 
важливі відкриття у галузі інкунабулознавства.

Поряд з тим не залишав сходознавчих студій: у Київській фі-
лії ВУНАС був секретарем історично-етнологічного відділу, в 
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семітологічній комісії філії продовжував опрацювання теми про 
арабські бібліотеки, працював також на кафедрі Кримського, 
зокрема, в комісії для вивчення Близького Сходу. Наприкінці  
20-х рр. значно посилився інтерес до тюркологічної тематика 
Створювалися спеціалізовані комісії. Бібліографічний гурток у 
ВБУ, яким керував Зданевич, розпочав упорядкування тюркомов-
них видань відділу “Orientalia”. Є всі підстави вважати, що в цей 
час і виник у нього задум великої праці про тюркомовні і взагалі 
орієнталістичні впливи в українській мові. Однак 1933 р. були за-
криті всі сходознавчі установи в Україні, фахівці репресовані. Під 
час “чисток” Б.І. Зданевича було звільнено з ВБУ. Після понов-
лення на роботі він займався виключно вивченням стародруків.

На початку війни вчений брав участь в евакуації книжкових 
фондів і перебував в Уфі на посаді т.в.о. директора Бібліотеки 
АН УРСР, а з 1942 р. перейшов на посаду ст.н.с. Інституту мови 
і літератури АН УРСР і з того часу став безсмінним учасником 
складання російсько-українського, українсько-російського слов-
ників, словника мови Шевченка.

Йому не вдалося опублікувати нічого із сходознавчих праць, 
але вони не зникли. Нещодавно у бібліотеці Інституту мовознав-
ства НАНУ знайдено два рукописи. Один з них, датований 1946 р., 
має назву: “Попередній список слів тюркського кореня, а також 
слів інших коренів, що відбивають тюркські риси, що ввійшли до 
складу української лексики” (99 арк.) є етимологічним словником, 
включає літеру “А” (20 арк.) і склад “Ба” (79 арк.). Другий руко-
пис зветься “Про взаємини східних слов’ян з тюркськими народа-
ми за домонгольських часів (До питання про тюркські елементи 
в східнослов’янських, зокрема в українській мові)” відноситься 
до другої половини 40-х рр., має понад 115 арк. На основі аналізу 
широкого кола джерел та великому фактичному матеріалі автор 
розглядає стан наукової розробки питання, окреслює коло про-
блем, що потрібують дослідження. Найбільшу увагу привертає до 
мов тих народів і племен, які здавна були сусідами слов’янських і 
навіть протослов’янських племен, тобто мовам тюркським.

Безцінним скарбом творчої спадщини Зданевича є велика картоте-
ка етимологічного словника орієнтальних впливів в українській мові, 
яку він збирав все своє життя. Вона зберігається у бібліотеці Інституту 
сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ і ще чекає на свого дослід-
ника, як і згадувані рукописні твори видатного українського вченого.
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СТАРОДАВНІ ТА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

Бубенок О.Б. (г. Киев)
ТЕРМИН АНТЫ:

ЭТНОНИМ ИЛИ ПАЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОШИБКА?
К числу наиболее трудноразрешимых вопросов истории Вос-

точной Европы времен поздней античности и раннего средневе-
ковья следует отнести происхождение термина анты, который 
византийские историки использовали для обозначения оседлого 
населения Северного Причерноморья, жившего на северо-восток 
от Дуная. Исследователи пришли к выводу, что термин анты не-
ожиданно появился только у византийских авторов в середине 
VI в. и исчез из употребления в начале VII в., если не учитывать 
компилятивных сочинений более позднего периода. 

В историографии XIX–XX вв. существует несколько подхо-
дов, объясняющих этническую принадлежность антов и, в соот-
ветствии с этим, происхождение самого термина анты. При этом 
следует отметить два основных направления. Первая группа исто-
риков и филологов (Г. Вернадский, В.В. Седов, А.П. Новосельцев 
и др.) относят антов к оседлому ираноязычному или смешанному 
ирано-славянскому населению Северного Причерноморья и свя-
зывают термин анты с осетинским (аланским) attiya –“задний, 
позади”, древнеиранскими antas – “конец, край”, antyas – “нахо-
дящийся на краю”, что позволяет видеть в данном названии сло-
во со значением “живущий на украине, пограничный житель”. 
Другую группу исследователей представляют приверженцы мне-
ния, согласно которому анты являлись частью славянского на-
селения юга Восточной Европы, отличавшегося рядом этногра-
фических особенностей от основной массы славян (склавенов). 
Однако представители этого подхода считали, что термин анты 
нельзя объяснить из славянских языков, т. е. это название пред-
ставляет собой аллоэтноним. При этом даже были предприняты 
попытки выводить название анты от этнонима венеды (Д.В. Буб-
рих, М.Ю. Брайчевский, и др.). А.И. Попов и Ф.П. Филин при-
держиваются гипотезы о тюркском (аварском) происхождении 
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названия анты, исходя из того, что в тюркских и монгольских 
языках термин ant имеет значение “клятва”, т. е. “побратимы”. По 
их мнению, в определенный период истории некоторые восточно-
славянские племена могли заключить с аварами союз, который 
впоследствии был расторгнут и поэтому термин анты исчез из 
сочинений историков, живших после VI в. Однако, ни одна из су-
ществующих гипотез о происхождении термина анты не может 
до конца удовлетворить современных исследователей.

Если исходить из того, что данное название встречается только 
в византийских исторических сочинениях, то разгадка появления 
термина анты может найти свое объяснение в анализе термино-
логии и характера происхождения тех византийских источников, 
где употребляется данный термин.

Народ анты впервые упоминается в сочинениях византийских 
авторов середины VI в. – Иордана и Прокопия Кесарийского. Во 
второй половине VI – начале VII вв. об антах сообщают в своих 
сочинениях Менандр, Агафий Миренейский, Феофилакт Симо-
катта, Псевдо-Маврикий. Одним из последних об антах сообщает 
в своей “Хронографии” византийский историк VIII–IX вв. Фео-
фан, который практически повторил информацию Феофилакта. 
Почти все византийские авторы сообщали об антах как о совре-
менном им народе. Иордан же в своем латиноязычном сочинении 
“О происхождении и деяниях гетов” сообщает об антах как об 
участниках событий второй половины IV в., так и описывает их 
как своих современников, которые проживали на северо-восток 
от Дуная. Это позволяет предполагать, что Иордан информацию 
об антах мог заимствовать из более раннего источника.

По мнению Е.Ч. Скржинской, сочинение Иордана представляло 
собой “лишь сокращение обширной хроники Кассиодора” (VI в.), 
которая не сохранилась до наших дней. Поэтому практически не-
возможно определить, какую новую информацию внес Иордан в 
свое сочинение и что он заимствовал у своего предшественника 
Кассиодора. Кроме того, необходимо считаться с распространен-
ным мнением о готском происхождении Иордана. Стало быть, 
нельзя исключить того, что наиболее ранние сведения об антах 
могли попасть в византийскую историографию через посредство 
готов, которые являлись, как и анты, непосредственными участ-
никами событий второй половины IV в., описанных Иорданом. 
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Однако объяснить происхождение данного термина из герман-
ских языков, не представляется возможным. 

В связи с этим имеет смысл обратить внимание на отмечен-
ный некоторыми исследователями пассаж, содержащийся в раз-
личных вариантах “Хронографии” Феофана, где компилируются 
сведения из “Истории” Феофилакта Симокатты об антах, как об 
участниках событий начала VII в. В сочинении Феофилакта и 
лейпцигском издании 1887 г. сочинения Феофана сообщается, что 
анты выступили союзниками ромеев в их борьбе против аварского 
кагана и помогали ромеям форсировать Истр (Дунай). В боннском 
же издании 1839 г. сочинения Феофана вместо обозначения для 
антов τω̃ν Α̉ντω̃ν использовано сочетание τω̃ν ναυτω̃ν, которое 
переводчики боннского издания В.И. Оболенский, Ф.А. Тернов-
ский, А.В. Мишулин и С.П. Кондратьев интерпретировали как 
“перевозчики”. Именно это дало основание О.М. Приходнюку 
считать, и совершенно аргументировано, что термины “перевоз-
чики” и “анты” употреблялись византийскими авторами для обо-
значения одного и того же народа. В качестве доказательства этой 
гипотезы исследователь привел информацию о том, что легендар-
ный основатель Киева – Кий, безусловно ант по происхождению, 
в “Повести временных лет” был назван “перевозником”.

Однако существует ли прямая связь между терминами “анты” 
и “перевозчики”?

По нашему мнению, греческий термин ναυ̃ται – “гребцы, ма-
тросы, т. е. перевозчики” и обозначение для группы населения 
Северного Причерноморья – Ά̉νται, очень близки по написанию и 
произношению, если еще учитывать довольно частое употребле-
ние артикля τω̃ν для множественного числа, что в конечном итоге 
предполагает дальнейшую палеографическую ошибку – исчезно-
вение ν в начале слова и трансформацию υ в ν в середине слова из-
за подобия написания. Поэтому можно предположить, что термин 
ναυ̃ται – “перевозчики” готские историки могли заимствовать из 
текстов византийских авторов, которые использовали его, в пер-
вую очередь, для обозначения славянского населения, проживав-
шего на противоположном от византийцев левом берегу Дуная. В 
результате этого, он в готской интерпретации в форме Antes, че-
рез посредство Иордана или Кассиодора, мог попасть в византий-
скую историографию, где в греческом написании приобрел вид 
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̉Άνται. При этом готские историки, в соответствии со средневеко-
вой традицией, могли использовать данное название не только по 
отношению к части славян, но и для обозначения тех групп осед-
лого населения, которые во второй половине IV в. проживали на 
берегах реки Эрак, учитывая не их этническую принадлежность 
(анты IV в. могли быть и не славянами), а их этнографические 
или территориальные особенности.

В пользу этого предположения можно привести сведения му-
сульманских авторов, которые отмечали, что в IX–X вв. в Восточ-
ной Европе проживал народ Буртас, в названии которого О. При-
цак и И.Г. Добродомов видят осетинский (аланский) термин 
Ford-As – “речные асы”. Мы же склонны выводить этот этноним 
от самоназвания восточноевропейских аланов Fard-As – “асы-
перевозчики”. Кроме того, с середины XII в. по середину XIII в. 
некоторые письменные источники как древнерусского, так и за-
падного происхождения отмечали в степях Восточной Европы 
особую группу оседлого населения, известную как Бродники. 

Следовательно, все эти близкие по семантике термины суще-
ствовали на протяжении почти тысячелетия для обозначения про-
живавшего по берегам рек Северного Причерноморья оседлого 
населения, отличного от кочевников, этнический состав которого 
периодически изменялся. Таким образом, можно согласиться с 
мнением Г.А. Хабургаева, что термин анты “имеет один источ-
ник – одного византийского автора, где-то услышавшего (вряд ли 
от самих славян) и передавшего это название (видимо, с обычны-
ми для этого времени искажениями), которое его современника-
ми употреблялось по отношению к военным отрядам, представ-
лявшим племена, этнографически (и, надо думать в диалектном 
отношении) отличавшиеся от склавенов”.

Домановський А.М. (м. Харків)
ВІЗАНТІЙСЬКЕ МІСТО АВІДОС 
НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ШЛЯХАХ 
РУСЬКИХ МОРЕПЛАВЦІВ Х ст. 

(історичний та історіографічний аспекти)
Недостатньо переконливе обґрунтування ідентифікації тих  

чи інших географічних назв, що ми їх отримуємо з творів середньо-
вічних арабських письменників, нерідко робить вразливою 
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аргументацію не лише у суто джерелознавчих, але й у загально-
історичних дослідженнях (1, с. 52). Помилкові ототожнення мо-
жуть час від часу виявлятися настільки “зручними”, що продо-
вжують успішно тиражуватися навіть через десятиліття після 
того, як їх виявили, спростували та належним чином пояснили 
фахівці-арабісти. Недостатня обізнаність з відповідною історіо-
графією вкотре штовхає окремих дослідників на хибний шлях, 
пов’язаний з небезпекою виникнення ефекту сніжної лавини, 
коли первинне невірне твердження, сприйняте як достовірно до-
ведене, призводить до нових помилкових висновків.

Саме таким чином сформувалася історіографічна ситуація 
навколо ідентифікації двох близьких за написанням топонімів 
з творів ал-Масуді та Ібн Хаукаля, пов’язаних відповідно у різ-
них місцях текстів арабських географів чи то з описом так зва-
ної Константинопольської протоки (Босфор, Мармурове море 
та Дарданелли), чи зі згадками про торгівлю русів з цією місце-
вістю або про їхні напади на неї. В сучасній українській історіо-
графії останнім часом закріпилася точка зору Б.О. Рибакова, 
І.М. Гапусенка та, особливо, О.Ф. Сидоренко, які, ґрунтуючись 
на висновках розвідки Н.К. Нефьодової (2, с. 113–115), вважа-
ють, що в обох зазначених випадках в джерелах мовиться про 
один і той же об’єкт – малоазійську область Візантійської імперії 
Анатолію, з якою руси торгували у Х ст. й на яку вони ж напа-
ли перед 912–913 рр. (3, с. 116–119; 4, с. 55, прим. 68; 5, с. 19; 6, 
с. 44; 7, с. 12). На жаль, зазначені історики не враховують пра-
ці інших сходознавців, які переконливо спростували висновки  
Н. К. Нефьодової, що базувалися на невірному перекладі урив-
ків з творів ал-Масуді та безпідставному ототожненні близьких  
за написанням, але різних топонімів (8, с. 24; 9, с. 185–186;  
10, с. 19–28; пор.: 1, с. 53; 11, с. 307–308). Насправді в жодному 
з уривків Анатолія не згадується: в пасажах про напад русів на 
певну територію “Андалус” та про їхню торгівлю з місцевістю з 
такою ж назвою мова йде про Андалузію; в описі ж Константино-
польської протоки – про візантійське місто Авідос, що перепиня-
ло шлях до Константинополя з Егейського моря, та, відповідно, 
вільний вихід у море з протоки Дарданелли. Таким чином, руські 
купці відвідували аж ніяк не Анатолію, як стверджує О.Ф. Сидо-
ренко (у єдиній відомій нам рецензії на монографію дослідниці 
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(12, с. 134–137) рецензент не помітив цієї прикрої помилки, й іс-
торик, як можна бачити з автореферату, повторила її у своїй дисер-
тації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук), а 
іспанську Андалузію, потрапити до якої вони могли чи то круж-
ним шляхом з Балтійського моря навколо Європи, чи – з дозво-
лу візантійців – через Константинопольську протоку у Егейське 
та Середземне моря (пор.: 11, с. 308). На цьому другому шляху 
останнім візантійським “контрольним пунктом”, який неможли-
во було оминути, був саме Авідос.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бейлис В.М. К вопросу о конъектурах и о попытках отож-

дествления этнонимов и топонимов в текстах арабских авторов 
IX–XIII вв. о Восточной Европе // Восточное историческое ис-
точниковедение и специальные исторические дисциплины. – 
Вып. 1. – М., 1989.

2. Нефедова Н.К. Куда ездили древние русы – в Андалузию или 
Анатолию? // Советское востоковедение (далі – СВ). – 1958. – № 4.

3. Рыбаков Б.А. Русь и страна “Андалус” в IX–X веках // СВ. – 
1958. – № 4.

4. Гапусенко І.М. Київська Русь і Північне Причорномор’я // 
УІЖ. – 1961. – № 6.

5. Сидоренко О.Ф. Торговельні шляхи Русі зі Сходом у ран-
ньофеодальний період // Історичні дослідження. Вітчизняна 
історія. – Вип. 15. – К., 1989.

6. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі 
(IX – середина XVII ст.). – К., 1992.

7. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX – 
середина XVII ст.): Автореф. дис. ... докт. іст. наук. – К., 1997.

8. Бейлис В.М. Ал-Мас‘уди о русско-византийских отношени-
ях в 50-х годах X в. // Международные связи России до XVII в. – 
М., 1961.

9. Беляев В.И. К вопросу о пересмотре вопроса // Уч. зап. Ле-
нинградского ун-та. – 1962. – Серия востоковедческих наук. –  
№ 306. – Вып. 16.

10. Минорский В.Ф. Куда ездили древние русы? // Восточные 
источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной 
Европы. – М., 1964.



31ЦИВІЛІЗАЦІЇ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

11. Бейлис В.М. Народы Восточной Европы в кратком опи-
сании Мутаххара ал-Макдиси (Х в.) // Восточные источники 
по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – 
Вып. 2. – М., 1969.

12. Сергієнко Г.Я. [Рецензія] // УІЖ. – 1996. – № 6.

Збаржевецький О.Л. (м. Київ)
ПЕРЕДУМОВИ ЮСТИНІАНОВОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

РИМСЬКОГО ПРАВА В ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
Складовими внутрішньої політики візантійського імпера-

тора Юстиніана І були: проведення адміністративних реформ; 
здійснення економічних заходів, спрямованих на збільшення 
товарообігу та пожвавлення виробництва; обмеження земель-
ної власності; впровадження єдності віри та віросповідання 
(Кулаковский Ю.А. История Византии: В 3 т. – Т.2. – СПб., 1996. –  
С. 216–240).

Також слід додати що активно впроваджувалася політика за-
охочення до освоєння нових земель, а також до заселення земель, 
що були раніше освоєні. Ця політика спричинила соціальну дифе-
ренціацію громади у візантійському селі (Кенштейн Х.О процесе 
социальной диференциации по Земельному закону // Византий-
ский временник. – М., 1977. – Т.38. – С.3–8).

Практично всі напрями внутрішньої політики Візантії першої 
половини VI ст. вимагали чіткої регламентації, при чому на якісно 
новому рівні. Юстиніан опинився перед альтернативою створю-
вати законодавство нового типу, покладаючись на свої сили, або 
шукати аналоги, готові зразки (Харитонов Є.О. Рецепція рим-
ського права. (Теоретичні та історико-правові аспекти). – Одеса, 
1996. – С. 140).

У радянській романістиці панував погляд, згідно з яким Юс-
тиніан І звернувся до кращих зразків римського права та провів 
його систематизацію з таких мотивів: намагаючись врятувати 
рабовласницький спосіб виробництва шляхом створення сильно-
го та жорсткого законодавства, котре зможе утримати підвалини  
рабовласницької імперії, тримати в покорі рабів (Підопри- 
гора О.А., Новицький І.Б.); маючи на меті створення дисциплі-
нованого й слухняного чиновництва, паведення порядку в судах 



32 IX СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

й надання всій імперії єдиної та стрункої правової основи (Черні-
ловський З.М., Косарев А.І.); пристосування до умов Візантії по-
ложень римського права, як найбільш досконалої системи права 
що ґрунтується на приватній власності (Перетерський ІС.); також 
було зазначено що Юстиніан І мріяв відтворити єдину Римську 
імперію (Підопригора О.А.).

Більшість дореволюційних романістів (фон-Зелер Ф.В., Ка-
занцев Л.М., Мітюков К.А., Муромцев С.А., Покровський Й.О., 
Синайський В.І.), заперечували думку стосовно намагання класу 
рабовласників зберегти існуючий суспільний лад, обмежуючись 
такими мотивами, необхідність впорядкування існуючих норм, 
узгодження положень нормативних актів, прийнятих у різний 
час забезпечення правової стабільності. Як пише М.Л. Дювер-
нуа: “Саме у римському праві найкращим чином історично було 
реалізовано абстрактну ідею права: у ньому той істотний і за-
гальний елемент, котрий складає основу усякого права, розвине-
ний такою мірою, як ніде інше”. (Дювернуа М.Л. Значение рим-
ского права для русских юристов. – Ярославль, 1878. – С. 7).

За такого розмаїття думок потрібно знайти відповідь на питaн-
ня: якими були чинники систематизаційних робіт під час прав-
ління Юстиніана І, і чому саме до римського права він звертає 
увагу?

Відповідь на це питання можна знайти, надавши значення 
оцінці “надзавдання”, котре поставив перед собою Юстиніан І, 
приступаючи до доленосної кодифікації права: через єдине право 
як один з феноменів суспільного життя, як елемент культури про-
класти шлях до відновлення Римської імперії (Підопригора О.А. 
Римське приватне право. – К., 2001). Саме цим пояснюється звер-
нення до багатств римського права, принциповий підхід до орга-
нізації систематизаційних робіт. За цим принципом в подальшому 
було проведено систематизацію римського права котру можна оха-
рактеризувати як сукупність кодифікацій та спроби рецепції рим-
ського права, що проходила у формі компіляції з римських джерел  
(Дигести та Інституції). (Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Рим-
ське право. – К., 2003. – 511 с.). Саме ця спроба рецепції римського 
права створила базу для його подальших рецепцій.
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Зелінський А.Л. (м. Київ)
АРСИНОЯ ІІ ФІЛАДЕЛЬФА, ЯК БОГИНЯ 

У ПТОЛЕМЕЇВСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ
Представниця царського дому Птолемеїв, Арсиноя, протягом 

кількох років зробила низку невдалих спроб зберегти за собою і 
своїми дітьми престол Фракії і Македонії. В результаті, близько 
279–278 років до Р.Х вона мусила тікати до Єгипту, де царював її 
рідний брат – Птолемей ІІ. Там, за допомогою вдалої придворної 
інтриги, Арсиної вдалося розлучити свого брата з його першою 
дружиною і самій зайняти її місце. Скоріш за все, шлюб царстве-
них брата й сестри був останнім кроком на шляху до першого офі-
ційного прижиттєвого обожнення подружжя елліністичних воло-
дарів. В усякому разі, вже в 272–271 році до Р.Х. у державі Птоле-
меїв було запроваджено загальнодержавний культ цього подружжя, 
котре стали вшановувати під іменем Теой-Адельфой (божественні 
брат і сестра). 

Разом з цим, Арсиноя вшановувалася й окремо від чоловіка під 
іменем Арсиної Філадельфи (братолюбивої). Саме цьому культу у 
птолемеївській пропаганді приділялася особлива увага. Численні 
заходи, покликані всебічно поширити культ Філадельфи, відбува-
лися як за життя Цариці, так і по її смерті, що наступила незабаром 
після обожнення. Про різнобічний і всеохоплюючий характер цієї 
пропаганди за життя Птоломея ІІ можна судити з низки нарратив-
них, Папірологічних, епіграфічних і археологічних джерел. 

Новій богині присвячувалися численні храми й просто вівтарі. 
Ці споруди зустрічаються не лише у самому Єгипті, а на усій те-
риторії держави Птолемеїв. Вони будувалися або Безпосередньо 
царем, або людьми з його найближчого оточення.

Культ Філадельфи в Александрії обслуговувався спеціальною 
жрицею-канефорою. При чому, ця посада мала епонімний харак-
тер, поряд із посадою жерця Олександра Македонського (заснов-
ника міста) і Богів-Адельфів. 

Птолемей ІІ також усіляко заохочував запровадження культу 
Арсиної й у єгипетських храмах. Особливо активно це починання 
було підтримано жрецтвом Нижнього Єгипту.

У птолемеївському Єгипті відзначалося свято Арсиноєя. На 
честь Арсиної, також регулярно влаштовувалися священні ігри. 
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За формою вони були подібні до Олімпійських, але, вірогідно, 
мали провінційний характер. Певно, ці змагання проводилися у 
столиці арсиноїтського ному, названого так на честь тієї ж цариці-
богині.

Божественну Арсиною оспівували придворні Олександрій-
ські поети. Як можна судити з їхніх творів, їй приносили жертви 
й підношення, як своїй покровительці мореплавці й подорож-
ні, митці і вільновідпущеники. Крім того, згідно з однією епі-
грамою Посидіппа з Пелли, Арсиною вважали також богинею-
войовницею.

Александрійські поети, зокрема Каллімах, відіграли відчут-
ну роль у подальшому розвитку божественного образу Арсиної 
за часів Птолемея ІІІ. Йдеться про епізод з косою Береніки. Цю 
косу молода цариця принесла в жертву богам задля успішного 
повернення з війни свого чоловіка, Птолемея ІІІ. І саме Арсе-
ноя перенесла жертву Береніки на небо, перетворивши її на 
сузір’я.

Можна навіть припустити, що Філадельфі, як богині-войовни-
ці, до того ж пов’язаній з мореплавством, приписувалася бороть-
ба проти військового флоту суперника Птоломея ІІІ – Селевка ІІ. 
В усякому разі, не буде нічого дивного, якщо дослідники віднай-
дуть твір одного з елліністичних поетів, де оспівуватимется подіб-
ний подвиг божественної Арсиної.

Активна популяризація культу Арсиної Філадельфи, безпе-
речно, мала прагматичні цілі. За часів Птолемея ІІ, пов’язані з 
нею заходи, мали на меті прискорення адекватного сприйнят-
тя еллінізованими іммігрантами династичного культу в цілому. 
Крім того, пряме чи непряме визнання божественності Арсиної 
іншими державами елліністичного світу служило своєрідним 
індикатором, що вказував на їхню проптолемеївську політичну 
орієнтацію.

Іншу мету переслідувало акцентування божественного статусу 
Арсиної на початку царювання Птолемея ІІІ. Скоріш за все, поси-
лання на покровительство цієї богині повинно було служити до-
датковим аргументом на користь легітимності нового олександрій-
ського володаря.
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Тарасенко Н.А. (г. Киев)
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ УРОБОРОС – 

СЕМАНТИКА ОБРАЗА
В Древнем Египте, как и в других архаических культурах, уро-

борос представлял собой изображение свернувшегося в замкнутое 
кольцо змея, кусающего себя за хвост и воплощал идею вечности, 
а также связывался с представлениями о хтоническом мире. 

Начиная с Нового царства у египтян были специальные тер-
мины для названия этого змея: imn-wnw.t – «Скрывающий часы» 
и mHn-(tA) – «Тот, кто окружает (землю)». В Поздний период по-
является новое имя – cd-m-r – «Хвост-во-рту». 

Первыми двумя именами подписаны изображения уробороса на 
лицевой стороне левой панели второй раки Тутанхамона (ок. 1323 г. 
до н.э.). Обычно, именно эту композицию, называют первым изобра-
жением уробороса в Египте. Однако, впервые змей свернувшийся в 
кольцо в египетском искусстве появляется уже в додинастический 
период – на церемониальной палетка из собрания Музея Метро-
политен [№28/9/8], где на реверсе центральное рельефное кольцо 
оформлено в виде свернувшегося змея, над которым помещен серех 
необозначенного фараона. Э. Хорнунг считает возможным связать 
с семантикой уробороса и образ серпопардов на палетке Нармера, 
чьи змеиные шеи сплетаются в подобие кольца. 

В период Среднего царства появляется рисунок – прототип 
для будущих сцен с уроборосом. Это иллюстрация к СТ Sp.758–
759 [VI, 387–389] на саркофаге Сепи III из эль-Берше [B1C; Cairo 
CG28083, XII дин.], где изображенное в анфас божество Ра-Оси-
рис окружено концентрическими овалами. Подпись к ним ука-
зывает, что это Мехен [CT, VI, 387n]. Хотя этим овалам не была 
предана визуальная форма змея, очевидно, что семантика компо-
зиции соответствует уроборосу. Таким образом, время появления 
символики уробороса можно отнести к более раннему, чем при-
нято считать, времени.

Символика уробороса, как в Египте, так и в других культу-
рах древности, выражала идею Вечности. Специфика египет-
ского взгляда на природу вечности заключалась в ее дуальном 
восприятии. В языке это нашло выражение в двух терминах для  
определения данного понятия – nHH и D.t. Первая «вечность» – 
nHH
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поток, круговорот закатов и восходов, дней и ночей, месяцев, лет 
и т.д. Эта категория была связана с солярными представлениями 
и преимущественно персонифицировалась Ра. Вторая египет-
ская вечность – D.t, напротив, характеризовалась линейностью и 
статичностью. С D.t связывался Осирис и, шире, загробный мир. 
Обобщенно говоря, к сфере «солнечного времени» nHH принадле-
жало физическое тело при жизни человека, т. е. реальное бытие, 
включенное в круговорот повторяющихся циклов и превращений 
природы и космоса. Слиться с D.t предстояло мертвому телу (XA.t) 
в инертной вечности загробного мира, царстве Осириса. 

Часть композиций с уроборосом Нового царства, начала Позд-
него периода можно интерпретировать как солярные. К таковым 
относятся сцены с изображением уробороса с солнечным дитем 
Хорпократом или иным солярным божеством в середине (гроб-
ница Па-ди-хора [TT154]; иллюстрации 1-го часа Книги утрат 
и 6-го часа Книги Амдуат; мифологические папирусы Brooklyn 
47.218.156, Cairo 133, Berlin 3148, London 20, London 36). Дан-
ная группа сцен восходит к представлениям о регенеративных 
способностях пресмыкающихся посредством регулярной смены 
кожи. Еженощное перерождение Солнца-Ра происходило подоб-
ным образом – в 11-12 часах ночи Книги Амдуат Ра проходил 
сквозь тело змея Мехена (персонификации уробороса), переро-
ждаясь в образе Хепри – утреннего солнца.

В то же время, еще Л. Какоши указал, что уроборос выступал 
и как «осирический» символ Вечности, хотя случаи такой связи 
относятся к Позднему периоду. Отчетливо это видно на примере 
формы написании D.t в виде мумии божества, окруженной змеем 
(«Книга о прохождении Вечности» [стк.77]). 

Существуют композиции с уроборосом, которые объединяют 
в себе аспекты и «вечности солнца-Ра» nHH и «вечности Осири-
са» D.t. На упоминавшейся раке Тутанхамона змей с человеческой 
головой и руками окружает мумию Осириса и Атума-Ра. Схожая 
сцена содержится в 3-ей секции Книги пещер (XIX дин.), где 
внутри уробороса в саркофагах изображены Осирис, голова овна 
и Око Ра. Сцены подчеркивают единство Ра и Осириса, а также 
воплощенную в образе уробороса эсхатологическую концепцию  
начала и конца существования Вселенной. Наиболее ясно эта идея 
выражена в 175-й главе Книги Мертвых и параллельных текстах 
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(СТ Sp.1130 [VI, 467–468], гимн Осирису в храме Опет в Карнаке 
времени Птолемея VIII, Эвергета II). Согласно этой главе, Атум 
сотворил Космос и его обитателей в образе Змея. По прошествии 
«миллиона миллионов лет» мир будет уничтожен, Вселенная вер-
нется в свое первичное состояние – океан Хаоса Нун. Останутся 
лишь два бога – Атум и Осирис, и «пребывать» в первобытном 
океане они будут в форме Змей [BD175, 6.9–7.10]. 

Образ уробороса как хтонического змея непосредственно во-
площен в Мехен-та, уже само имя которого, «Окружающий зем-
лю», говорит о его месте в мифологической модели мира (персо-
наж, который находит параллели в других миромоделирующих 
мифологических системах: Шеша в древнеиндийской мифоло-
гии, Ёрмунганд в скандинавской «Младшей Эдде» и т.п.). 

Функция Мехена-уробороса, как хтонического существа в 
космологии заключалась в окружении (проведении границы) со-
творенного мира. За пределами оконтуренного телом мирового 
змея пространства, упорядоченного моментом Творения in illo 
tempore, находился Хаос небытия – океан Нун. Мехен-та объ-
единяет в себе как темпоральные, так и спатиальные элементы 
космологии – в нем соединяются и представления о Вечности, 
и об упорядоченном пространстве, в этой Вечности существую-
щем. Как создание пограничное, уроборос принадлежит обоим 
мирам – и сотворенного Порядка, и первозданного Хаоса, новые 
креативные действия невозможны в пределах уже упорядочен-
ного и регламентированного мира, но лишь в безграничных про-
сторах латентного, но заряженного энергией к новому творению 
и перерождению первозданного океана Нуна, окружающего всё 
Сотворенное. Проводником для этого творческого действия, ме-
диатором между двумя состояниями – «старым» и «новым» (уми-
рающим и еще не рожденным), и является уроборос. 

К изображениям, где уроборос наделен хтонической семанти-
кой можно отнести, например, рисунки на днище саркофага Мер-
нептаха и 3-й секции Книги пещер, где Осирис окружен хтониче-
ским змеем.

На саркофаге Cairo CG 6271 (XXI дин.) в середине уро-
бороса вырисован знак «зайца» на штандарте – символ 15-го 
верхнеегипетского (гермопольского) нома. Можно предположить, 
что здесь представлено графическое отображение особенности 
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египетского космогенеза, согласно которой каждый крупный но-
мовый центр претендовал на роль именно той священной тер-
ритории, где впервые произошло выделение из мирового океана 
«первобытного земляного Холма», воспринимавшегося как центр 
мира. В 17-й главе Книги Мертвых сообщается интересная деталь 
космогонического мифа, согласно которой, именно в Гермополе 
произошло рождение «первобытного Холма», выделившегося из 
праокеана Нуна в изначальное время мифической истории [Urk. 
V, Abs.1,4–5 (S.6–7)]. Есть основания усматривать в семантике 
композиции с уроборосом и гермопольским штандартом связь с 
рассмотренным космогоническим мифом – помещение номового 
знака в середину змея, окружающего мироздание может указы-
вать на то, что именно эта область была местом акта творения и 
центром Вселенной. 

К последней группе древнеегипетских сцен с уроборосом 
следует отнести композиции, семантика которых не поддается 
достоверной интерпретации (росписи саркофага Cairo CG 6086 
(XXI дин.), виньетка папируса Джед-хонсу-ауф-анха II [Cairo 
166]).

Итак, образ свернувшегося в кольцо змея зарождается в древ-
неегипетском искусстве уже в додинастический период. В Но-
вом царстве уроборос приобретает свои иконографические и се-
мантические черты. Можно выделить два поля его семантики: 
темпоральное и хтоническое. Как символ Вечности, уроборос 
соотождествлялся с двумя категориями «вечности» египетского 
мировосприятия. В одних случая, в композициях с уроборосом 
преобладают элементы т. н. солнечной вечности nHH, в других, 
оформившихся в Поздний период, – «осирической» вечности D.t, 
в третьем случае можно говорить о слиянии атрибутики nHH и D.t 
элементов в рамках одной сцены. Уроборос это и эсхатологиче-
ский образ, символизирующий начало и конец пространствен-
ного существования Космоса, а также прообраз нового мира, 
который возникнет после гибели старого. Второе поле семанти-
ки уробороса связанно с хтоническими представлениями. В ми-
фологической модели Космоса уроборос (Мехен-та) выполняет 
роль границы упорядоченного сотворенного мира в водах океана 
первобытного хаоса, т. е. периферии Вселенной на горизонталь-
ной плоскости.
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Колодко В.О. (м. Київ)
ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ В ТВОРЧОСТІ ЄГИПЕТСЬКИХ 

ПОЕТІВ-НЕОКЛАСИКІВ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст. 
АХМАДА ШАУКИ ТА ХАФІЗА ШБРАГІМА

Кінець ХІХ – початок ХХ століття відомі потужним розвитком, 
поширенням, підняттям та активізацією національно – патріотич-
них рухів за визволення, незалежність та оновлення у регіонах 
Азії та Африки, а митці своїми творами надихали на рішучі дії, 
були підбурюючою та рушійною силою, що допомагала думки та 
прагнення перетворити у дію. Варто згадати різні історичні події 
і ми помітимо, що творча інтелігенція має в них своє визначне 
місце.

Політична ситуація в Єгипті була нестійкою та мінливою, що, 
безперечно, впливало і на літературу, оскільки її представники за-
вжди прагнули швидко реагувати на події своїми творами, з яких 
майбутні покоління можуть також почерпнути додаткову інфор-
мацію про розвиток подій та отримати чіткіший аналіз того, що 
відбувалося. Суспільно-політичне життя Єгипту було відзначене 
надзвичайною активністю, зважаючи на провідну роль народу, 
який всі свої зусилля спрямовував на боротьбу з колоніалізмом 
за волю, незалежність та суверенітет своєї країни, таким чином 
підштовхуючи харизматичних ідейних провідників до втілення в 
життя прагнень народу та їх найзаповітніших мрій. 

Щодо літературного життя, то варто вказати, що поряд з вже 
наявними формами та жанрами поезії: панегіриком, елегією і 
т. д., виникає типологічно інша – політична, соціальна, драматич-
на та епічна поезія, численні приклади якої знаходимо й у твор-
чості єгипетських поетів-неокласиків Хафіза Ібрагіма та Ахма-
да Шауки. Тобто, в єгипетській поезії перших десятиліть ХХ ст. 
з’явилися нові теми та мотиви, які вказували шлях до боротьби 
за незалежність та свободу, до позбавлення від соціальних нега-
раздів, пропагували національно-патріотичні почуття, оповідали 
про славетне історичне минуле.

Перебування Ахмада Шауки на засланні в Іспанії позитивно 
вплинуло на його творчість, збагативши його поетичний доробок 
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літературно-історичною традицією. Протягом цього часу почуття 
ностальгії заполонили його і спрямували до написання патріотичних 
творів про Єгипет та арабські землі. Прикладом може бути поема 
“Найвизначніші події в долині Нилу”, вірш про трагедію в єгипет-
ському селі Доншуай, в якому Шауки оплакує становище Єгипту.

Сучасник Шауки, Хафіз Ібрагім мав величезну популярність 
серед широких верств населення через свої ліберальні погляди і 
тому вважався виразником їх поглядів та ідей. Його твори можна 
вважати ілюстрацією нової історії Єгипту до 30-х років минулого 
століття. Що стосується подій у Єгипті, то насамперед хотілося 
б відзначити поему, присвячену першій річниці села Доншуай 
(там англійці накинули зашморг на велику кількість громадян 
під приводом образи англійського представника королеви). Знач-
ну частину його творчості складають твори на соціальні мотиви 
(іджтімаіят), які набували значущості, ставали популярними 
серед простих верств населення та відповідали викликам того 
часу, були своєрідним відображенням мінливої дійсності та не-
стабільних реалій. Саме національно-патріотичні почуття висту-
пають лейтмотивом цих творів. До поетичних творів цієї темати-
ки належать “До землі”, “Новому поколінню”, “Випадок в селі 
Данишвай”, “Скарга Єгипта на окупацію”, “Хусейну Камелю”, 
“Єгипет”, “Касида про політичні справи Єгипту”.

Варто зазначити, що А.Ю.Кримський у своїй роботі «Історія 
нової арабської літератури (XIX – поч. XX ст.)» торкався твор-
чості єгипетських поетів-неокласиків Хафіза Ібрагіма та Ахмада 
Шауки.

Петрова Ю.І. (м. Київ)
ФУНКЦІЇ ДІЄПРИКМЕТНИКА АКТИВНОГО СТАНУ
В ЄГИПЕТСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ

В діалекті дієприкметник активного стану відіграє важливу 
роль і функціонує в якості різних частин мови та у конструк-
ціях різного типу (ім’я, дієслово, haal – додаткова дія або стан 
(Чернов).

У функції імені виступають дієприкметники, що увійшли до 
діалекту з літературної мови (здебільшого назви професій). Вони 
зберегли своє значення і не функціонують як дієслова.
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Функціонування в якості haal є аналогічним цій конструкції в 
літературній мові. 

У функції дієслова: предикативне вживання дієприкметника 
активного стану залежить від семантичного розряду, до якого на-
лежить дієслово, що утворює даний дієприкметник. Усього їх 4: 
дієслова руху, сприйняття, стану та дієслова відкритої категорії 
(Abbas El-Tonsi, Leila al-Sawi).

Проаналізувавши значну кількість прикладів вживання діє-
прикметника активного стану в різних конструкціях, можна зро-
бити висновок, що дієприкметник, утворений від дієслів відкри-
тої категорії, що складають більшу частину, здебільшого позначає 
завершеність дії відносно моменту мовлення, наявність певного 
результату дії, що відбулася в недалекому минулому. Різницю по-
мітно на прикладі:

íana kalt – простий минулий час, констатація факту взагалі  
(“я поїв”)

íana waakil – результат дії пов’язаний з моментом мовлення  
(“я вже поїв” (тому не голодний).

Таким чином, дієприкметник активного стану пов’язує дію 
в минулому з теперішнім часом, наближуючись до граматичної 
форми в англійській мові Present Perfect. Вживання дієприкмет-
ника активного стану в цьому значенні в літературній мові не 
спостерігається.

Для заперечення цієї форми використовується минулий час діє-
слова (рамочна конструкція ma_ _ _ sh). Вживання в цьому випад-
ку заперечної частки mish, яка за загальним правилом вживається 
в іменних конструкціях, може призвести до зміни часового зна-
чення, а саме до його переходу в розряд майбутнього часу або 
вказівки на намір (модальне значення): mish waakil – я не їстиму.

Вживання дієприкметників, утворених від дієслів руху, позначає:
1. дію, що відбувається в момент мовлення – rayeh feenÅ 
2. дію, що відбудеться в майбутньому rag‘iin ’imta?, ’ana  

msaafir.
Різниця між дієприкметником активного стану в цій функції та 

формою майбутнього часу дієслова – в тому, що дієприкметник 
має більш стверджувальний відтінок.

В окремих випадках дієприкметник може функціонувати в 
двох якостях – імені та дієслова.
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Дієслова ’idir, ‘irif, fihim, ’ihtaag, ‘aaz- належать до групи діє-
слів стану та сприйняття. Особливістю цієї групи є те, що для 
позначення процесу, тривалості дії використовується лише діє-
прикметник активного стану, в той час як решта дієслів в цьому 
значенні можуть вживатися в формі теперішнього часу з префік-
сом bi. Слід розрізняти відтінок, який передає форма цих дієслів: 
форма теперішнього часу з префіксом bi позначає констатацію 
факту взагалі, а активний дієприкметник – вказує на момент мов-
лення або на певний відрізок теперішнього часу.

Винятками з цього правила є:
1. дієслово ’iftakar, яке може вживатися у двох формах в одна-

ковому значенні.
2. дієслова kadab, habb, fakkar, ’aSad, hasab, від яких не вжи-

вається дієприкметник активного стану.
Таким чином, з морфонологічної точки зору дієприкметник в 

єгипетському діалекті утворюється за моделями, наближеними до 
їх аналогів у літературній мові, а на синтаксичному й лексичному 
рівнях спостерігаються відмінності, що призводить до більш ши-
рокого спектру вживання цієї граматичної форми і передачі нею 
додаткових відтінків.

Rybalkin Valeriy (Kyiv)
THE “ILLITERATE” MESSENGER

“Those who follow the Apostle, the unlettered Prophet (an-nabiyy 
al-’ummī), whom they find mentioned in their own (Scriptures), – in
the Law and the Gospel . . . so believe in God and his Apostle, the 
unlettered Prophet” [VII:157, 158].

The qualifying adjective ‘’ummī’ that concerns us appears in the 
Qur’ān six times. It has led to varied interpretations. In most English 
translations it is rendered as ‘unlettered’, although the word can also 
yield various meanings. For most Muslim authors the word ’ummī de-
notes Muhammad’s illiteracy, the fact that proves the greatest miracle 
of the Book inasmuch it was revealed directly to the mind of the Mes-
senger who could neither read nor write.

Muslims usually allege that the word really means ‘illiterate’. In a 
note to his translation of Ibn Ishaq’s Sīra, Guillaume says: “Practically 
all Arab writers claim that he meant that he could not read or write” 
[p. 252]. M. M. Pickthall directly interprets the passage and speaks of 
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the unlettered Messenger. M.‘Ali attempts no English rendering of the 
word ’ummī in his work The Holy Qur’an [p. 351], but leaves it in its 
original form. Nevertheless he explains in a footnote, that the word de-
notes a person who neither writes nor reads a writing. Much the same 
is said by M.Asad: ‘unlettered’ (ummi), i.e., unable to read and write, 
which also appears in a footnote in his commentary [The Message of 
the Qur’an, p. 226]. There is no reason why Muslims should empha-
size the illiteracy of the Prophet except to bolster up their theory of the 
Qur’ān as a miracle.

It must be said that those who interpret ’ummī to mean illiterate 
appear to be forcing a meaning into the word which it does not readily 
yield. It is obviously important that we should seek the best interpre-
tation that can be gained from a study of the expression in its context 
rather than by reading a preconceived meaning into it.

The word comes from the same root letters as ’ummah, a very com-
mon word in the Qur’ān, meaning a people, community or nation, 
and Arberry significantly translates the whole expression an-nabiyy 
al-’ummī as “the Prophet of the common folk”. The word ’ummah 
never simply means an illiterate community but it can well mean an 
uneducated community and it appears to carry this meaning on one or 
two occasions in the Qur’ān, though in a special context. However, it 
seems that the interpretation of the word “unlettered” to mean “illite-
rate” stretches its meaning too far and that without reference to its 
context.

R.A.Geiger has clearly shown that the word rendered unlettered in 
the cited verse really means ‘gentile’, as opposed to Jewish. M.Watt 
says that ummi “is almost certainly intended to render the conception 
‘gentile’ (roughly as held by the Jews)” [What is Islam? p. 76]. Yet 
another writer says much the same thing: “Postulating that prophecy 
was the exclusive privilege of Israel, they refused to recognize the 
claims of the omni, ‘gentile’ prophet” [Lammens, Islam: Beliefs and 
Institutions, p. 28].

This interpretation also does not really seem to give the meaning of 
the word ’ummī. This time it is placed against the background of the 
Judaeo-Christian dogma that all the true prophets were of Israel’s line. 
It is extremely doubtful whether Muhammad ever saw himself in this 
context. On the other hand he speaks in the Qur’ān of prophets sent to 
various tribes beforehand, such as the prophet Hūd sent to the people of 
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‘Ad [VII:65] and the prophet Sālih sent to the people of Tamūd [VII:73]. 
In both cases the Qur’ān adds that each of these prophets was ’aha-hum, 
that is, a brother of the community to whom he was sent. Furthermore 
on more than one occasion the Qur’ān says that a messenger was sent 
to kulli ’ummah, that is, “to every community” at one time or another 
[X:47; XVI:36]. One must therefore reject the suggestion that Muham-
mad saw himself as a unique, non-Jewish prophet.

Another interesting interpretation has been suggested that ’ummī 
meant ‘universal’, meaning therefore that Muhammad was a universal 
prophet for all peoples. Both these interpretations are consistent with 
the meaning of the word ’ummah (a people) and rightly imply that 
Muhammad was, in a sense, a people’s prophet. Nevertheless neither 
seems to be derived from a careful study of the context of the expre-
ssion an-nabiyy al-’ummī in the Qur’ān (so likewise the meanings  
illiterate and gentile).

It is this very distinction between those who have a kitāb, a scrip-
ture, and those who do not, the ’ummiyyūn, which sets the context in 
which we must seek the real meaning of the expression and we are 
now in a position to discover what it really is. Throughout the Qur’ān 
the Jews and Christians collectively are called Ahl al-Kitāb, meaning 
”People of the Scripture”, and a cursory study of the contrast drawn 
in the Qur’ān between this group and the ’ummiyyūn, the “unscriptu-
red people”, shows that the ’ummī prophet means the prophet of the 
people without a scripture, that is, one raised from among them and 
to give them a book with sound religious education. The word ’ummī 
is frequently used in the Qur’ān in apposition to Ahl al-kitāb, that is 
the Possessors of the Sacred Scriptures; therefore it cannot signify one 
who does not read and write; but one who did not possess or who had 
no access to former revelations.

One verse in the Qur’ān very comprehensively shows that this 
is precisely the image Muhammad had of himself as the an-nabiyy  
al-’ummī: “It is He who has sent amongst the Unlettered an apostle 
from among themselves, to rehearse to them His Signs, to sanctify 
them, and to instruct them in Scripture and Wisdom, – although they 
had been, before, in manifest error” [LXII:2].

The unlettered Prophet clearly means one drawn from a people, 
hitherto uneducated in divine counsels, to give them a scripture by 
which they may be purified of their ignorant ways and be instructed in
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divine wisdom. Indeed the times before the coming of Islam among 
the Arabs are often referred to as Jahiliyya, that is times of ignorance. 
In the verse quoted above the Arabic word for the unlettered is once 
again al-’ummiyyīn and one Muslim commentator gets to the heart of 
the matter when he says of them in a comment: “The Unlettered: as 
applied to a people, it refers to the Arabs, in comparison with the Peo-
ple of the Book” [Y.Ali, The Holy Qur’an, p. 1545].

The Qur’ān constantly emphasizes its Arabic state: ’innā ’anzalnā-
hu Qur’ānan ‘arabiyyan “We have sent it down as an Arabic Qur’ān” 
[XII:3] and this strengthens the view that Muhammad constantly  
viewed himself as drawn from the hitherto ignorant Arab peoples to be 
their prophet and to make them a people of the scripture as well.

The emphasis can be taken as sustaining the conclusion that the 
illiterate prophet of VII:157 and 158 means in fact the unlettered pro-
phet, in the sense of a prophet for those as yet without Scriptures.

Another verse which brings out very clearly the deliberate distin-
ction in the Qur’ān between the Ahl al-Kitāb, the scriptured people, 
and the ’ummiyyūn, the unscriptured people, is this one: “And say to 
the People of the Book and to those who are unlearned (’ummiyyīn): 
Do you (also) submit yourselves? [III:20]”

In the original the relevant words are clearly the ‘scriptured’ and the 
‘unscriptured’. In another verse we read of ’ummiyyūna lā ya‘lamūna 
l-kitāb, unlettered people in that they know not the Scripture [II:78]. 
It is quite clear from a contextual study of the Qur’ānic usage of the 
word ’ummī in its relevant forms that it does not mean ‘illiterate’ or 
‘gentile’ but rather ‘unscriptured’. R.Bell confirms this conclusion: “If
the verse is carefully read, however, without a preconceived idea of its 
meaning, the most natural way to take it is of people without written 
scriptures [Watt, Bell’s Introduction to the Qur’an, p. 34].

How did he “know his letters” when he was unlettered and had not 
been through the Jewish theological schools? In a similar way this se-
ems to be the thrust behind Muhammad’s claim that he, likewise, was 
an ’ummī prophet. The very context of the title in the Qur’ān strengt-
hens this theory all the more. In Surah VII:157 Muhammad, claiming 
to be an ’ummī prophet, one hitherto unscriptured, yet charges that the 
scriptured folk will find him foretold in their own Scriptures, the Taw-
rat (the Law) and the Injīl (the Gospel). Although not from a learned 
people – learned in the Scripture, that is – he is nonetheless mentioned 
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in the Scriptures. In calling himself the ’ummī prophet at this very 
point, he obviously intends to give weight to his prophetic claims by 
implying that it is a marvel that a prophet should appear, delivering a 
Scripture with wisdom, learning and divine counsel, when he himself 
had never been so instructed, rising as he did from the very ’ummiyyūn 
he was now leading into the knowledge of the great truths contained in 
all the revealed scriptures.

Thus, the given Qur’ānic context determines two preferable seman-
tic fields for understanding the meaning of the word ’ummī in the 
relevant passages: 1) the people who don’t know the Hole Scripture  
perfectly or the polytheists of the pre-Islamic period without any  
revealed book; 2) the Prophet’s origin from the common folk (’umma). 
These two principal meanings should be accurately rendered in the  
foreign translations of the Qur’ān.

Хамрай О.О. (м. Київ)
I‘RĀB, ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ СИНТАКСИС 

І ГЕНЕРАТИВНА ГРАМАТИКА
Як відомо, в традиційній арабській граматиці теорія керування 

(i‘rāb) займає настільки важливе місце, що арабські граматисти 
іноді називають синтаксис не ‘ilm an-naħw, а ‘ilm al- i‘rāb. 

Отже, можна говорити про i‘rāb як про основу методології син-
таксичних досліджень арабської мови в межах традиційної араб-
ської граматики (ТАГ). Основним системоутворюючим принци-
пом такої методології є уявлення про те, що всі синтаксичні про-
цеси відбуваються під дією факторів (‘awāmil) у відповідності до 
правил, які визначають впливи, дозволені для тих чи інших фак-
торів. Таким чином, головне завдання синтаксичних досліджень 
в межах ТАГ полягало в тому, щоб визначити сукупність “пра-
вильних” синтаксичних конструкцій шляхом класифікації відпо-
відних факторів згідно з характером та формами їхнього впливу 
на поверхневу структуру. Прикладами саме такого підходу мож-
на вважати такі роботи, як, наприклад, Kitāb al-ğumal аль-Халі-
ля та ‘Awāmil al-mi’a аль-Джурджані. При цьому i‘rāb, будучи 
технічним терміном ТАГ, користується найвищим пріоритетом у 
дистрибутивному аналізі керуючих факторів, залишаючи далеко 
позаду такі звичні для західної лінгвістики критерії, як поділ на 
частини мови та члени речення.
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Тим не менше, європейські дослідження другої половини  
ХХ століття в галузі синтактики виявляють деякі риси, наявні в 
класичній арабській граматичній традиції, що свідчить про певну 
евристичну потужність останньої. В якості приклада, який ілю-
струє, з одного боку, прийнятність і доцільність використання до-
сягнень сучасної лінгвістики в дослідженнях арабської синтакти-
ки, а, з іншого, дозволяє побачити методологічні універсалії, про 
які йшлося вище, можна навести роботу В. Храковського “Очерки 
по общему и арабскому синтаксису”. Основною метою даного до-
слідження є вивчення конструкцій з каузативними, модальними 
та фазовими дієсловами в контексті розмежування трансформа-
ційних та дериваційних відношень у синтаксисі, а також співвід-
ношення смислової, синтаксичної, формальної та лінійної струк-
тур речення. Звертає на себе увагу та обставина, що генеративна 
лінгвістика теж оперує подібними співвідношеннями. Наведені 
характеристики варто порівняти, наприклад, з відносинами між 
структурою складових та глибинною і поверхневою структурами 
в межах стандартної генеративної теорії, а також із взаємодією 
фонетичної, логічної та функціональної форм мінімалістської 
програми.

Але найцікавішим, на наш погляд, є те, що концепція i‘rāb’у, 
яка склалася більш ніж за тисячу років до виникнення генератив-
ної граматики і сучасної функціональної лінгвістики, містить ба-
зові положення, спільні з двома наведеними галузями лінгвістич-
них досліджень. Так, наприклад, ‘awāmil lafżīya qiyāsīya можна 
порівняти з функціональною, awāmil samā‘īya qiyāsīya з фонетич-
ною, а awāmil ma‘nawīya – з логічною формами. З іншого боку, 
сам розподіл явищ арабської мови на такі, що підлягають i‘rāb’у 
і такі, що йому не підлягають, вже містить в собі ідею розмежу-
вання між деривацією і трансформацією.

Отже, можна зробити висновок про доцільність використання 
методології аналізу арабського синтаксису, виробленої в межах 
ТАГ і досягнень сучасних синтаксичних теорій у дослідженні 
явищ і процесів, які відбуваються в граматичній системі араб-
ської мови.
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Гурбич С.Р. (г. Киев)
ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА 

НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 
(на примере украинского языка и иврита)

В последнее время на страницах украинской печати, в ста-
тьях, посвященных “возрождению” украинского языка, можно 
заметить тенденцию к сравнению украинского и иврита и тех 
процессов, которые происходили в языковой сфере в Украине и 
Израиле в первые десятилетия становления обоих государств. В 
центре внимания находится, разумеется, феномен перехода зна-
чительной части населения страны с родного языка на язык об-
разовавшегося государства. В какой мере такое сравнение право-
мерно? В какой степени выводы, полученные в результате такого 
сравнения, помогут адекватно спрогнозировать процесс развития 
украинского языка и процессы изменения самосознания украин-
ского народа?

Одним из основных различий во взаимоотношении “язык-са-
мосознание”, относительно данных двух языков, является то, что 
иврит для евреев всегда был языком сакральным, а украинский 
для украинцев – “разговорным”.

Что происходит в условиях диглоссии типа разговорный –  
“сакральный” язык? Какой из них в этом случае больше влияет на 
национальное самосознание? 

На примере западноевропейских народов, пользующихся латы-
нью для религиозных целей, а для общения – своим национальным 
языком, (а также славянских народов, использовавших для культо-
вых отправлений старославянский), можно заключить, что на фор-
мирование национального самосознания в большей степени влияет 
все же разговорный язык. Мы можем наблюдать это также на при-
мере евреев: не общий для всех иврит, но характерный для каждого 
региона разговорный язык евреев влиял на формирование нацио-
нальных черт той или иной части еврейского народа. В результате 
сформировались национальные образования, такие как ашкеназы 
(идиш), сефарды (ладино), йемениты, отличающиеся друг от друга 
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в культурном плане значительно больше, чем многие европейские 
нации, пользующиеся одним языком.

Замена идиша ивритом привела к изменению системы мыш-
ления евреев. “Диаспорное” мышление униженного народа, за-
печатленное в языке и литературе и передаваемое из поколения 
в поколение, меняется на самостоятельное, горделивое, героиче-
ское мышление израильтян, в котором многие слова, образы, це-
лые обороты взяты из Ветхого Завета и автоматически вызывают 
в сознании определенные коннотации.

То же, что происходит при переходе от идиша к ивриту, прояв-
ляется в Украине при переходе от русского к украинскому. Одна-
ко здесь процесс идет в другом направлении: мышление этноса, 
ощущающего свою сопричастность к огромной империи, исполь-
зующего в языке слова, опирающиеся на образы из былин и ска-
заний, из великодержавной русской литературы и поэзии, может 
быть изменено (при отсутствии определенных усилий по управ-
лению процессом) в сторону мышления, присущего постоянно 
угнетаемой и порабощаемой в прошлом нации.

Отдельно следует отметить различную специфическую на-
правленность литературы, имевшейся в обоих языках на момент 
их возрождения: в иврите – почти исключительно религиозная 
литература и средневековая поэзия, написанная “высоким сти-
лем”, на украинском – произведения, освещающие быт народа, 
написанные, соответственно, народным языком.

Имеется одна проблема, общая для украинского языка и 
иврита – недостаточность лексического запаса в областях, каса-
ющихся современной жизни. Традиционный выход – абсорби-
ровать иностранные слова, слегка изменяя их звучание на более 
привычное; в результате в обоих языках в обиход входят много-
численные заимствованные слова.

Можно предположить, что заимствование слов в какой-то 
мере влияет на сознание человека, слегка изменяя его в сторо-
ну сознание носителей языка-донора. Это объясняется, видимо, 
различной системой классификации объектов в сознании разных 
народов; перенимая слово мы принимаем данную систему клас-
сификации, определяющую это слово, и определяемую им.

В докладе рассматриваются также некоторые другие вопросы, 
касающиеся влияния языка на национальное самосознание.
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Колода С.А. (г. Горловка)
АНТРОПОНИМИЯ И ТОПОНИМИЯ В СОСТАВЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТА СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА ИВРИТЕ

Изучение имен собственных имеет свою долгую историю. 
Имена подвергались рассмотрению в трудах ученых-филологов 
в самых разнообразных аспектах, результаты проделанной рабо-
ты внесли значительный вклад в развитие филологической науки 
вообще.

В нашу задачу входит рассмотрение имен собственных как час-
ти вертикального контекста художественных произведений на ив-
рите. Под вертикальным контекстом мы понимаем определенную 
принадлежность единицы текста. Любая единица текста кроме 
горизонтального может иметь еще и своеобразный вертикальный 
контекст, который непосредственно нашим чувствам недоступен 
и составляет историко-филологический контекст данного лите-
ратурно произведения (1, 49). Вертикальный контекст относится 
непосредственно к филологии, поскольку его компоненты входят 
в сумму филологический сведений.

Подобно топонимам, антропонимы часто остаются за преде-
лами читательского внимания. Реципиент, как правило, останав-
ливается на имени персонажа только в том случае, если автор 
привлекает к нему внимание тем или иным способом, давая пер-
сонажу, например, какое-либо «значащее» имя или имя, выделяю-
щееся своей необычностью. Но и в этом случае читатель едва ли 
будет склонен задавать себе вопросы: в чем именно необычность 
имени и почему оно необычно, почему именно этот, а не другой 
персонаж должен быть наделен необычным именем. (Ш.-Й. Аг-
нон “Овадья-увечный” – Овадья, М.Й. Бердичевский “Два ста-
на” – Михаэль, Х.-Н. Бялик “За оградой” – Маришка). Чаще всего 
случается, что мотивировка, обоснование выбора того или иного 
имени содержится в тексте, будучи более или менее прямо или 
косвенно выражена. Однако для раскрытия подлинного смысла 
художественного произведения особое значение имеет контекст, 
и в частности фоновые знания, как социально-культурный фон, 
характеризующий воспринимаемую речь. 

Гораздо сложнее обстоит дело тогда, когда чисто географиче-
ский характер того или иного наименования уходит как бы на 



51ІУДАЇКА

второй план и на первое место выступает “культурный компо-
нент”, т. е. социальные, исторические и культурные коннотации 
топонимов, приобретенные ими в течение определенного истори-
ческого периода. Эти коннотации представляют собой новое со-
держание топонимов, функционируя уже как бы в отвлечении от 
своего первоначального содержания и подвергаясь разнообраз-
ным модификациям в зависимости от изменений в ходе обще-
ственного развития. Их изучение в лингвистике стало предметом 
филологической топонимии. Задачей дальнейшего изложения 
является привлечь внимание к элементам топонимии в составе 
вертикального контекста, а также проиллюстрировать некоторые 
разновидности географических названий с точки зрения социо-
лингвистической значимости.

Естественно, что наиболее часто встречающийся топоним в 
произведениях современной литературы на иврите – Иерусалим.

Многие топонимы романа становятся понятны только, в том 
случае, если читателю известны некоторые исторические реа-
лии Израиля и Иерусалима 50-х – 60-х годов. Например, “Тер-
ра Санта”, встречается в такой цитате из романа А. Оза “Мой 
Михаэль”:

Я тогда была слушательницей Еврейского университета; 
в те дни лекции все еще читались в “Терра Санте”. (“Терра 
Санта” – бывший монастырь, арендованный Еврейским уни-
верситетом, поскольку дорога к корпусам на горе Скопус была 
отрезанной).

Корпуса на горе Скопус оказались отрезанными от города 
после Войны за Независимость. Старожилы все еще верили, 
что это временное отчуждение. Политические пророчества 
звучали постоянно…Ощущалась некая подавленность…
Несмотря на то, что события в романе описываются в период 

мирной жизни Иерусалима (только в последней части герои ро-
мана участвуют в военных действиях) сам образ города, как и 
внутренне состояние главной героини, от имени которой ведется 
повествование, представляется неустойчивым, мятущимся, не 
уверенным в завтрашнем дне. Для характеристики Иерусалима 
используются такие метафоры, как замкнутый город, удаленный 
город. Особый смысл придается столь привычным для внешнего 
образа Иерусалима стенам.
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И стены.
В каждом квартале, в каждом пригороде существует по-

таенный центр, обнесенный высокой стеной. Враждебные 
крепости закрыты для всех, кто проходит мимо. Здесь в Ие-
русалиме, можно ли ощущать себя дома, спрашиваю я, даже 
если прожить тут сто лет? Город закрытых дворов, душа 
его запечатана мрачными стенами, верх которых усыпан ко-
лючим битым стеклом. Нет Иерусалима... Оболочка внутри 
оболочки, а ядро запретно.
Ощущение нависшей в 1953 году опасности над городом и 

страной передается в образных сравнениях:
Деревни и пригороды окружают Иерусалим потным коль-

цом, будто любопытные прохожие сгрудившиеся вокруг ра-
неной женщины, распростертой на дороге: Неби Самуэль, 
Шаафат, Шейх Джарах, Исауйе, Августа – Виктория, Вади 
Джоз, Силуан, Цур Бахер, Бейт – Сафафа. Сожмут они в ку-
лак ладонь свою и город раздавлен.
Таким был город для его жителей все то время, когда он был 

разделен на Восточный и Западный.
Топонимия самого Израиля представляет большую трудность 

для читателя, не обладающего специальной подготовкой. Еще 
большую сложность топонимы приобретают в рамках реализа-
ции авторского замысла.

Сделанные нами наблюдения имеют своей целю привлечь 
внимание к до сих пор не изученному аспекту вертикального кон-
текста, без которого понимание произведений современной изра-
ильской литературы было бы неполным и недостаточным. Пред-
ставляется, что создание карты Иерусалима с учетом сделанных 
здесь наблюдений явилось бы значительным вкладом как в фило-
логическую теорию в плане дальнейшего изучения вертикально-
го контекста, так и в практическую деятельность всех, кто связан 
с изучением и преподаванием иврита.
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Туров И.В. (г. Киев)
УЧЕНИЕ О ЦАДИКЕ Р. АВРААМА МАЛАХА

Р. Аврам Малах, сын Маггида из Межиричей, был одним из 
наиболее интересных и загадочных мыслителей раннего хаси-
дизма. Согласно свидетельствам современников он посвятил 
свою жизнь мистическим практикам и совсем не занимался 
делами общины. Р. Авраам тем не менее не был сторонником 
воззрений, в соответствии с которыми, подвижнику надлежит 
отринуть этот бренный материальный мир и непрестанно при-
лепляться к Создателю. Согласно его учению благодать божья 
нисходит на землю только при посредничестве цадика. Путь 
праведника есть путь служения избранному народу, который не 
может собственными силами обрести единение с господом и вы-
полнить свою миссию. Р. Авраам Малах пребывал под влиянием 
учения своего отца, но в отличии от последнего в его концепции 
медитации, несравнимо большее внимание уделяется идее во-
площения в человеке 13 атрибутов божественного милосердия. 
Именно они позволяют цадику приблизиться к миру обособлен-
ных разумов, пребывающих над моралью в первозданном един-
стве (бе ахадут пашут).

Во имя обретения необходимого для выполнения его миссии 
нравственно-этического совершенства, цадику приходится обо-
собиться от общества, но смысл его жизни заключается главным 
образом в служении простым людям.

В докладе будет также рассмотрен вопрос о влиянии учения 
Р. Аврама Малаха на современников.
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Ботвінкін Ю.В. (м. Київ)
“КНИГА ПАПУГИ” НАХШАБІ 

ЯК ПРИКЛАД СИНТЕЗУ ІНДІЙСЬКОГО
І АРАБО-ПЕРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Коли в ХІІІ-му ст. на території північної Індії утворився Делій-
ський Султанат, Делі стало центром літературного життя молодої 
мусульманської держави. При дворах султанів з’явились поети – 
як вихідці з Середньої Азії, так і ті, що народились у сім’ях пере-
селенців з Ірану та Середньої Азії. Серед останніх можна назвати 
Шихаб ад-Діна Бадані – вчителя Нахшабі, творчість якого ми роз-
глянемо нижче, Аміра Кхусро Пехлеві та ін.

Перськомовна література почала проявляти інтерес до жит-
тя народів Індії, до індійської літературної спадщини. На думку 
деяких вчених, на цьому етапі перськомовна література відо-
бражає реальне життя народів Індії тієї епохи. Разом з тим ця 
література ще була тісно пов’язана з літературою перськомов-
них народів Ірану і Середньої Азії. В середині XII-го ст. пер-
ськомовна література Індії вже була досить сформованою. Бу-
дучи близькою до культури Ірану і Середньої Азії, вона, тим не 
менше, все більше починає цікавитися літературою і фолькло-
ром корінного населення Індії. В XIV-му ст. делійські султани 
почали замовляти переклади давньоіндійських літературних 
пам’яток на персько-таджицьку мову. З’явились переклади ін-
дійських трактатів з астрономії, теорії музики, а також художніх 
творів. Правда, останні являли собою швидше вільні переспіви 
індійських літературних сюжетів, в які “перекладачі” привноси-
ли багато свого. 

Одним з таких “перекладачів” був прозаїк і поет шейх Зійя 
ад-Дін Нахшабі (?–1350). Його перу належить відома збірка казок 
“Туті-наме” (“Книга папуги”), яка увібрала в себе казкові опові-
дання народів Індії та арабо-перського регіону. Виходець з Се-
редньої Азії, Нахшабі жив і навчався в Індії, тому він був добре 
ознайомлений з індійськими казками. Слід відзначити деякі 
особливості цих казок.
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Індійські казки й легенди походять з глибокої давнини, їх збір-
ки мали одну особливість – їх укладачі не переймалися тим, аби 
донести до читача ці оповіді в їх первозданному вигляді, і, за зви-
чаєм народних творців, суттєво їх видозмінювали. Крім самих 
казок, до збірок включалися також уривки з літературних творів і 
власні розповіді та філософські роздуми. Збірки казок об’єднува-
лися однією основною повістю, так званою рамкою, в яку встав-
ляли цілий цикл казок. Ця особливість стійко зберігалась протя-
гом століть. Казки передавалися з вуст у вуста на багатьох мовах 
народів Індії, піддавались літературній обробці аж до зміни сю-
жету, злиття кількох казок в одну чи поділу однієї на кілька. Потім 
настав період перекладу індійських казок на інші мови, причому 
перекладачі також мали право вносити певні зміни до форми і 
суті оповідання.

В стародавній індійській літературі немає збірки казок, який 
можна було б вважати тим оригіналом, з якого був здійснений 
переклад на перську мову “Туті-наме”. Існує, правда, санскрит-
ська збірка “Шукасаптаті” в багатьох переробках – її початковий 
варіант вважається втраченим. Цілий ряд дастанів (казок) “Туті-
наме” має схожість з оповіданнями “Шукасаптаті”, хоча лише 
сюжетну. Це дозволило багатьом дослідникам вважати, що осно-
вним джерелом перекладу “Туті-наме” і була не існуюча нині ре-
дакція “Шукасаптаті”. Але порівняння цих творів переконує, що 
перськомовний варіант “Книги папуги” складений під впливом 
з кількох індійських збірок казок. Аналіз оповідань «Туті-наме” 
дозволяє припустити, що, крім “Шукасаптаті”, Нахшабі і його 
попередники знали й використовували такі давньоіндійські тво-
ри як “Панчатантра”, “Веталапанчавіншаті”, “Хітопадеша” та ін. 
Крім того, в “Туті-наме” увійшли оповідання, які явно були на-
роджені не в індійському, а в персько-таджицькому та арабському 
культурному середовищі.

В багатьох казках ознаки їх індійського походження Нахша-
бі залишив без змін. Так, неодноразово в казках Туті-наме епі-
зодично фігурує індійський брахман (Т. н., М.79, 66, 111, 232). 
Іноді брахман навіть є головним героєм. В одному оповіданні 
могутній цар влаштував великий бенкет і хотів запросити на ньо-
го море (персоніфікація природної стихії, до речі, також вказує 
або на індуське, або на її давнє, доісламське походження казки) і 
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звертається до своїх візирів з проханням піти до моря і привести 
його. Візирі починають відмовляти царя від цього задуму, бо вва-
жають це завдання непосильним для себе. Тоді цар звертається 
з цим дорученням до старого брахмана, який успішно його ви-
конує і отримує щедрі дари від царя (Т. н., М.79, 132–138). Отже, 
Нахшабі високо цінував індуське жрецтво і вірив у його високий 
духовний рівень і магічну силу. Ще одна казка описує кохання 
молодого брахмана і вавилонської царівни (Т. н., М.79, 234–238). 

Усі ті оповідання Т. н., в яких тварини або явища природи мис-
лять і розмовляють як люди, ми теж без сумніву можемо пов’язати 
з індуськими казками, адже іслам забороняє наділяти людськими 
властивостями не-людей, а Панчатантра і Хітопадеша в основно-
му складені з Казок про тварин, які розмовляють і діють як люди. 
В іншій казці згадується йог, який продав царю залізну палицю і 
дерев’яну чашу, після чого цар почав втрачати багатство, розум і 
славу (Т. н., М.79, 241–242). Таким чином мусульманський автор 
визнає неабиякі магічні здібності індійських йогів, силу їхнього 
благословення і прокляття. Зустрічаємо в Т.н. і цікаве, дещо анек-
дотичне змалювання мусульман та індусів, які легковажать при-
писами своїх релігій, причому критика скерована на обох в одна-
ковій мірі, що виключає питання про релігійну дискримінацію і 
однобоке висвітлення автором рівня релігійності представників 
двох конфесій. 

Читаючи Туті наме, розуміємо, що література Делійського сул-
танату, хоч і творилася переважно прийшлими письменниками-
мусульманами, з самого свого народження займала досить лібе-
ральну позицію по відношенню до індуської літературної спадщи-
ни і навіть опиралася на неї і переспівувала її. “... “Туті-наме” – це 
високохудожній літературний твір, народжений животворним 
взаємовпливом двох великих культур Сходу – індійської і персько-
таджицької”. (Бертельс Д.Е., передмова до “Туті-наме”, М.79).

Гоков О.А. (г. Харьков)
СОЗДАНИЕ ПЕРСИДСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ БРИГАДЫ

Во второй половине ХІХ в. Россия обратила своё внимание на 
Азиатский регион, начав постепенное завоевание близлежащих 
территорий. Здесь её интересы столкнулись с интересами Велико-
британии, претендовавшей на влияние в Центральной Азии, 
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особенно в зоне Персидского бассейна. Центральным государ-
ством, за которое развернулась борьба, стала Персия. Одним из 
методов усиления влияния здесь было право на реорганизацию 
воинских частей. И это право досталось России.

Реорганизация частей персидской армии была возложена 
на офицера российского Генерального штаба – подполковника 
А.И. Домонтовича. В своих воспоминаниях он изложил версию 
своего назначения в Персию, которая затем повторялась боль-
шинством исследователей. По словам А.И. Домонтовича, пер-
сидский шах Наср-эд-Дин, проезжая в 1878 г. в Европу через 
Эриван, был восхищён выправкой местных казаков и обратился к 
наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу, с по-
желанием пригласить на службу в Персию российских офицеров 
для сформирования кавалерии по казачьему образцу (Домонто-
вич А. Воспоминания о первой русской военной миссии в Персии 
// Руская старина, 1908, №2, с. 332). Но, видимо, в силу полити-
ческих причин, А.И. Домонтович не сообщил важных деталей за-
кулисного влияния на принятие шахом такого решения. Необхо-
димо заметить, что на реорганизацию персидских вооружённых 
сил претендовали, помимо России и Великобритании, Австро-
Венгрия, Бельгия и Франция. Получение той или иной державой 
права на преобразование персидской армии во многом зависело 
от желания шаха, а, следовательно, и от степени влияния на него 
отдельных дипломатических представителей. Это подтверждает 
и письмо товарища министра иностранных дел Шишкина на-
чальнику Главного штаба Н.Н. Обручеву в 1894 г.: “Пятнадцать 
лет назад бывший посланник наш в Тегеране тайный советник 
Зиновьев побудил шаха обратиться к нашему содействию для 
образования персидской кавалерии по образцу нашего казачье-
го войска… имея в виду главным образом приобретение влияния 
на персидское правительство и помешать другим, враждебным 
нам правительствам, взяться за это дело” (Российский государ-
ственный военно-исторический архив (Дале – РГВИА), ф. 446, 
д. 47, л. 27–28). К сожалению, документы, касающиеся отправки 
А.И. Домонтовича в Тегеран, хранившиеся в РГВИА, были унич-
тожены по истечении срока их хранения. Это не позволяет более 
подробно рассмотреть вопрос о его назначении. Известно точно, 
что в 1878 г. персидский шах Наср-эд-Дин совершил поездку по 
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европейским странам, желая ознакомиться с армиями последних. 
После возвращения из Европы шах решил переформировать свою 
пехоту и артиллерию по австрийскому образцу, а кавалерию – по 
образцу российских казаков, обратившись к австрийскому и рос-
сийскому правительствам с просьбой о присылке в Персию соот-
ветствующих инструкторов. В качестве таковых от России был 
направлен А.И. Домонтович с тремя офицерами и пятью урядни-
ками из частей Терского казачьего войска (Очерк развития Пер-
сидской казачьей бригады // Новый восток, 1923, кн. 4, с. 391).  
1 июля между подполковником и персидским правительством 
был заключён контракт, предусматривавший реформирование 
персидской кавалерии, сроком на три года.

Первоначально ни определённого бюджета, ни определённого 
штата бригада не имела. Однако, благодаря стараниям российских 
инструкторов и А.И. Домонтовича, в частности, в 1880 г. ПКБ была 
сформирована в составе из двух полков. В виде подарка она полу-
чила от российского правительства батарею конной артиллерии. 
Официально данная воинская часть именовалась “Его Величества 
шаха бригада”. Возглавлял её “Заведующий обучением персидской 
кавалерии”. Это место занимал российский полковник Генштаба, 
которого назначало, с одобрения военного министра и императо-
ра, военное начальство Кавказского военного округа. Он являлся 
ближайшим советником шаха и непосредственно подчинялся ему 
и военному министру (с 90-х гг. – садразаму (премьер-министру)). 
С другой стороны, Заведующий обучением зависел от российского 
посланника в Тегеране, с которым должен был согласовывать все 
свои действия и от которого он получал инструкции. Свои рапорты 
офицер ГШ отправлял в штаб Кавказского военного округа. Жа-
лование инструкторы получали по штату – от российского прави-
тельства, и от персидского правительства – в зависимости от благо-
расположения шаха. Благодаря стараниям А.И. Домонтовича, к 
окончанию срока его контракта численность Бригады увеличилась 
до 600 человек. Бюджет ПКБ состоял из наследственного жалова-
ния мухаджир и шахских ассигнований (Павлович М.П. Казачья 
бригада в Персии // Новый восток, кн. 8/9, с. 183).

Таким образом, создание Бригады являлось политической акци-
ей, имевшей целью укрепить влияние России в Персии и оказывать 
давление на Великобританию в решении спорных вопросов.
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Рудик Г.Б. (м. Київ)
“МАГОМЕТАНСЬКИЙ СИНІЙ”:

ДО ІСТОРІЇ КОБАЛЬТУ В КЕРАМІЦІ 
БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ
(на матеріалах колекції ісламської кераміки 

Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків)
Колекція ісламської кераміки разом із матеріалами інших кера-

мічних колекцій Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханен-
ків (Київ) дозволяє здійснити комплексне дослідження розвитку 
традиції кобальтового декору в кераміці Євразії, одним з яскравих 
проявів якої є, зокрема, знаменита “синьо-біла” кераміка, що са-
мою своєю історією маніфестує те крос-культурне запліднення, 
яке уможливив розвиток міжнародної наземної (Великий Шовко-
вий Шлях) та морської торгівлі. 

Засадничими для розгляду ісламської кераміки в контексті іс-
торії трансєвразійської традиції застосування кобальту є три мо-
менти: факт зародження цієї великої керамічної традиції на іс-
ламському Близькому Сході (найкраще у всі часи кобальтомістке 
каміння добувалося в річках Ірану та Іраку), роль мусульман у 
становленні традиції кобальтового розпису в Китаї, та безпосе-
редня участь мусульман у зворотній трансляції високих досяг-
нень китайців до Європи. Ці моменти маркують тривалу, напо-
внену злетами і періодами згасання власне мусульманську істо-
рію кобальтової кераміки, невідривну від історії її тісних зв’язків 
з великою традицією синьо-білої китайської порцеляни. 

Першим етапом застосування кобальту в кераміці стало вироб-
ництво Іраку VIII–IX ст. Розписані синім кобальтом по олов’яній 
поливі посудини розглядаються як перші суто “ісламські” вироби 
кераміки. Й хоча традиція згасла на початок X ст., вона встигла 
справити свій історичний вплив на кераміку Китаю – абасид-
ський білий з синім декором посуд, а пізніше, і сам дорогоцін-
ний пігмент, який китайці називали “Магометанський синій” або 
“Перський синій”, активно експортувалися до Китаю, де дали по-
штовх великій традиції синьо-білої порцеляни.

Втім вже з початку XIII ст., ще до становлення кобальтового 
розпису в Китаї, кобальт активно застосовується в кераміці Іра-
ну, відразу в кількох декоративних напрямках: монохромний си-
ній посуд, тонкостінна кераміка із синьо-чорним підглазурним 
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розписом, знаменита люстрована кераміка, дорогоцінна кераміка 
“ладжвардіна”, та ін. З другої половини XIII ст., у мистецтві Іра-
ну дається взнаки вплив юанського посуду, як на самих мотивах 
декору, так і на формах посудин та технологіях декорування. Ак-
тивізація торгівлі та підйом китайського виробництва кобальто-
вого посуду в XV ст. має наслідком його дедалі більший вплив 
на кераміку Ірану і Середньої Азії, де формується новий, виразно 
китаїзований стиль підглазурного розпису кобальтом по білому 
ангобу – так звана “тимуридська” кераміка.

Кінець XV ст. стає часом становлення оригінальної традиції 
кераміки в Османській Туреччині, ранній етап якої, утім, також 
позначений очевидним впливом мінської порцеляни.

У XVI–XVII ст. іранська традиція кобальтової кераміки дося-
гає свого апогею. Новий розквіт традицій люстрування в Ісфагані 
позначений винятковим розвитком місцевих іранських мотивів, 
причому кобальт, надзвичайно яскравого і глибокого тону, засто-
совується лише для суцільної заливки тла розпису. Тоді ж зазнає 
свого найвищого злету й лінія синьо-білої кераміки Ірану. Про-
дукція Керману та Єзду відбиває як власне іранські художні тра-
диції, так і впливи зразків далекосхідного походження. В Єзді, 
крім того, розвивається “комерційна” лінія кераміки “під Китай” 
з розміщенням на денцях фальшивих “китайських” марок. В Іра-
ні XVII–XVIII ст., також внаслідок впливу китайського імпорту, 
набуває поширення розпис кобальтом у сполученні з ажуром, за-
литим глазур’ю у техніці “рисове зерно”.

У XVIII ст. “синьо-білу” традицію в кераміці Близького Сходу 
підхоплює виробництво турецького міста Кютах’ї.

Всі описані історичні типи кобальтової кераміки Близького та 
Середнього Сходу докладно представлені в колекції мистецтва 
Ісламу Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Храновський В.А. (м. Київ)
ЧИ ІСНУВАЛА ЕЛАМО-ДРАВІДСЬКА СІМ’Я?

Проблема генеалогічних зв’язків еламської мови, як і шумер-
ської, на думку автора, ще остаточно не вирішена. Висловлюва-
лися гіпотези про більш чи менш близькі зв’язки, або навіть ге-
неалогічну спорідненість еламської мови з кавказькими, хуррито-
урартськими, картвельськими, індоєвропейськими, етруською, 
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африканськими (зокрема, мовами манде та мовами нілотської 
сім’ї), урало-алтайськими, нарешті, дравідськими мовами.

Гіпотези про ізоглоси та можливу спорідненість між елам-
ською мовою та дравідськими почали висловлюватися ще у  
30-і рр. ХХ століття такими відомими вченими, як А. Тромбетті, 
який вважав еламську мову ланкоюб, яка зв’язує шарі-нільські 
мови та дравідські. Проте, на його думку, аналогічно до точок 
зору Ф. Борка, Б. Тураєва та А.Ю. Кримського, еламська мова має 
спільні корені з кавказькими. Видатний дослідник історії доарій-
ського Ірану Дж. Камерон у 30-і роки минулого століття відзначав 
деякі фонетичні, граматичні та синтаксичні паралелі між елам-
ською мовою та тамільською, а не з мовами дравідської сім’ї в 
цілому, тоді лише починалися систематичні дослідження дравід-
ських мов, а порівняльно-історичний метод у вивченні цієї мовної 
сім’ї почався значно пізніше. Але Дж. Камерон утримувався від 
тверджень про генетичну спорідненість еламської та тамільської. 
Він вважав, що ті приклади схожості між елементами еламської 
мови з одного боку та тамільської, урартської (тоді вона нази-
валася халдською мовою), давніми загроськими мовами (кутій-
ською, луллубейською, касситською тощо), а також стародавніми 
індоєвропейськими й неідноєвропейськими мовами Малої Азії та 
етруською говорить хіба що про контакти між носіями цих мов, 
але не про їхню мовну єдність. На початку 40-х років ХХ століт-
тя про можливість спорідненості еламської мови з дравідськими 
вказував і вже згаданий Ф. Борк у своїй роботі “Die Zeughausurk-
unden aus Susa”, виданій у 1941 році. У 60-і – 80-і рр. ХХ століття 
Д. Мак Алпін та І.М. Дьяконов проводили порівняльно-історич-
не дослідження еламської та дравідських мов та знаходили між 
ними спільні структурні особливості в області морфології, імені 
та дієслова, а також вражаючу подібніcть у системі займенників 
та спільні риси у лексиці. Хоча ряд істотних структурних особли-
востей між даними мовами не співпадає, особливо у системі діє-
слів проте згадані вчені у 80-і рр. заявили про наявність генетич-
ної спорідненості між еламською та дравідськими мовами. Проте 
їхні висновки не знайшли достатньої підтримки ні серед дравідо-
логів, (зокрема М.С. Андронов досить скептично висловлювався 
щодо гіпотези про еламо-дравідську генетичну спорідненість), 
ані серед еламознавців, зокрема таких визначних дослідників 
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еламської історії, культури та мови, як В. Хінц та Ю.Б. Юсіфов. 
Радянський індолог В.С. Воробйов-Десятовський відзначав без-
заперечну типологічну близькість між еламською та дравідськи-
ми мовами, про що свідчить наявність суфіксальної аглютинації 
у даних мовах, а також те, що функції відмінкових форм імен ви-
конують з’єднання основ цих імен з післяйменниками. Крім того, 
як в еламській, так і в дравідських мовах функцію фінітних форм 
дієслова часто виконує віддієслівний іменник з займенниковими 
показниками. Згаданий дослідник звернув увагу й на схожість у 
фонетиці та відсутність фонетичної відмінності між дзвінкими 
та глухими звуками в еламській та дравідських мовах. Саме від 
позиції приголосного звуку у слові залежатиме те, буде він глу-
хим чи дзвінким. Проте на думку В.С. Воробйова-Десятовського, 
важко виявити спорідненість між еламською та дравідськими мо-
вами в області формальних показників та лексики.

Автор даної роботи при недоступності до ряду робіт з даної 
тематики, виданих на Заході, а також недостатньої дослідженості 
питання мовних зв’язків між еламською мовою та іншим відо-
мим науці давнім та сучасним мовами Євразії, проводив детальні 
порівняльні дослідження еламської мови з кавказькими, індоєв-
ропейськими, урало-алтайськими, дравідськими та іншими мо-
вами та дійшов до висновку, що чимало прикладів матеріальної 
схожості у лексиці та граматичних показниках між еламською та 
дравідськими мовами, можна помітити й при порівнянні лексики 
та граматичних елементів еламської та урало-алтайських, а також 
дравідської та урало-алтайських мов. Про неможливість запере-
чити наявність співзвучних лексем та спільних рис у морфології 
дравідських та уральських мов констатував і згаданий дравідолог 
М.С. Андронов.

Автор цих тез припускає можливість наявність спільних су-
фіксів минулого часу еламській, уральській та дравідських мовах. 
М.С. Андронов з достатньою аргументованістю продемонстрував 
приклади дієслів минулого часу уральських та дравідських мов, 
що містять суфікси *-i-, *-s-, *-t-. Подібні елементи у предикатив-
них словах можна помітити й в еламській мові, хоча й існують 
деякі протиріччя між еламознавцями у поясненні ряду граматич-
них формантів, подібних з вищезгаданими. Наприклад, В. Хінц 
вважає показник –ta в еламських дієсловах формантом минулого 
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часу, інші дослідники – показником умовного способу. На думку 
автора, можна й у першому й у другому варіантах вважати цей 
показник спільним зі згаданим суфіксом *-t- у дравідських та 
уральських мовах, оскільки досить часто дієслова минулого часу 
ззовні, за своєю формою, подібні до дієслів умовного способу. 
Такі приклади можна знайти й серед сучасних мов, наприклад, 
в українській та перській мовах. Суфікс минулого часу *-s- у 
дравідських та уральських мовах подібний до показника мину-
лого часу Š в еламській мові. Можна пов’язати ряд відмінкових 
формантів уральських та дравідських мов з деякими еламськими 
післяйменниками, подібними за своїми функціями до відмінкови 
показників: з еламським післяйменником –n, що у більш пізній 
період існування цієї мови утворював знахідний відмінок, може 
бути пов’язаний показник такого ж відмінку в уральських мовах 
*-m. З новоеламським післяйменником -na, що утворював форми 
родового відмінку, можливо має зв’язок давньоуральський по-
казник родового відмінку *-n та у дравідських мовах, зокрема, у 
брагуї –na, у тамільській мові -in тощо.

Можна навести чимало прикладів схожості у лексиці між елам-
ською, урало-алтайськими та дравідськими мовами. Ось лише де-
які з них: eламське nap ‘бог’, угорське nap ‘сонце’ << Naj+pi ман-
сі naj ‘сонце’, хантське nai ‘вогонь’, ‘сонце’ (до речі, в еламській 
мові для позначення термінів “день” та “сонце” використовував-
ся термін nan), алтайське (збереглося в давньояпонському) nop.u 
‘день’ >> no (nipon >> nihon) [*p>h], дравідське anapu ‘вогонь’, 
‘гарячий’, nipp ‘світити’, nep ‘горіння’; еламське kullak ‘прохан-
ня’, тамільське кел ‘молитися’, угорське kértem ‘я просив’. Ці 
приклади можна продовжити й доповнити їх прикладами зв’язків 
між еламською, уральськими, тюркськими, монгольськими, дра-
відськими та іншими мовами у лексики, граматичних показниках, 
морфології тощо.

Про що це говорить? Про генеалогічну спільність між усі-
ма згаданими мовами? Навряд чи з цим можна погодитися. Ав-
тор даної роботи помітив значні розходження між еламським та 
дравідським лексичним складом, хоча є чимало елементів, що 
говорять якщо не про спорідненість, то хоча б про тісні зв’язки 
між носіями цих мов у далекому минулому. І.М. Дьяконов вказу-
вав на вражаючу схожість між особовими займенниками 1-ої та  
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2-ої особи однини та множини в еламській та дравідських мовах, 
що навряд чи може бути випадковістю. Автор даної роботи по-
мітив, що, наприклад, серед особових займенників тюркських та 
монгольських мов хіба що між займенниками 1-ої особи однини 
та множини є схожість, хоча найчастіше ці мови об’єднують у 
рамках однієї алтайської сім’ї. У даних випадках можна говорити 
або про відсутність генетичного зв’язку між згаданими мовами, 
зокрема, між еламською та дравідськими, хіба лише про тісні 
етнокультурні та мовні контакти між ними, або ж про існування 
генетичної спорідненості між цими мовами у глибоку давнину, й 
ця спорідненість уже мало помітна. Тут, на нашу думку, слід зга-
дати слова М.С. Андронова про те, що спорідненість усередині 
однієї мовної сім’ї не може бути споконвічною, проте носить іс-
торичний характер. Вона створюється поступово та може також 
поступово слабшати та зникати.

Дані інших наук з цього питання говорять про можливість 
перебування протодравідських племен на значній частині те-
риторії сучасного Ірану (а не лише Белуджистану, де нині про-
живає дравідська народність брагуї). На користь цієї гіпотези, 
на нашу думку, свідчить наявність деяких дравідо-хурритських 
та дравідо-шумерських ізоглос, а також дравідського субстра-
ту серед іранських мов Середнього Сходу. Проте, все ж лінгві-
стичні дані говорять більш про формування та початок розпаду 
дравідської мовної спільноти на півночі Індії та прилеглих до 
Індостану районах, тоді як дані археології Південно-Західного 
Ірану відносно питання території формування еламської етно-
культурної спільноти вказують на те, що еламська цивілізація 
сформувалася на основі мезолітичних та неолітичних культур 
гірських та передгірських районів, що прилягають до Хузес-
тану, а саме, на основі культур Тепе-Муссіану та Алі-Кошу. 
Тут рано розвинулося землеробство, що створює передумо-
ви для тривалого осілого життя. У другій половині IV–III тис.  
до н. е. завдяки збільшенню кількості населення на території 
Еламу та Шумеру внаслідок зростання продуктивності праці, а 
також завдяки розвитку ремесла та торгівлі здійснювалися мі-
грації шумерів та еламців та колонізація ними ряду торгових по-
селень у центральних та, можливо й північно-східних районах 
Іранського нагір’я. Відбувається також значний вплив культур 
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фарбованої кераміки, поширених на території Месопотамії та 
Ірану, зокрема Сузіани (Хузестану), де існували еламські держа-
ви, на протоміські культури південного заходу Середньої Азії, 
такі, як Алтин-Депе, Намазга тощо, а також на сусідні з ними 
неолітичні культури мисливців та рибалок Хорезму й далі, на 
культури Приуралля та Алтаю, зокрема на Афанасіївську куль-
туру, що існувала у цьому районі у ІІІ тис. до н. е. На території 
сучасного Хорезму IV–III тис. до н. е. існувала кельтемінарська 
неолітична культура. Її носії використовували мікролітичні зна-
ряддя праці, схожі на матеріал неолітичних культур Ірану й Ме-
сопотамії, а кераміка, хоч і зазнала впливу останніх культур, все 
ж має аналогії в археологічних культурах Уралу, Північно-Схід-
ної Європи, які зараз пов’язують з процесом етногенезу фінно-
угорських народів, та Південного Сибіру, що мають відношення 
до формування тюркської спільноти. 

На території Середньої Азії могли відбуватися й контак-
ти між дравідськими та уральськими народами у доісторичну 
епоху, тим більш такого роду зв’язки могли існувати й між прото-
дравідами та протоеламцями й на території Ірану. Можливо, 
протоеламці та протодравіди асимілювали більш давні етноси, 
чиї мовні елементи послужили субстратом для мов обох зга-
даних груп та наявності деяких спільних елементів між ними. 
На нашу думку, саме цим можна пояснити згадані та деякі інші 
спільні елементи у лексиці, граматиці та морфології еламської 
та дравідських мов, а також відсутність співзвучності у значній 
кількості термінів, що означають загальновживані поняття, які 
не бути співзвучними у споріднених мовах, та відсутність схо-
жості в особових показниках дієслів. Це говорить або про зник-
нення багатьох елементів спорідненості між згаданими мовами, 
яка могла існувати у доісторичні часи, або ж про відсутність та-
кої спорідненості та наявності ряду спільнииї мовних елементів 
завдяки широкій експансії еламців не північ та на схід від Ху-
зестану у ІV–III тис. до н.е.
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Біляєва С.О. (м. Київ)
ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

ПОРТОВОГО ДВОРУ АККЕРМАНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ: 
НОВІ ВІДКРИТТЯ

У 1999–2002 та 2004 рр. Міжнародною українсько-турецькою 
експедицією Інституту археології НАН України здійснені архео-
логічні дослідження на території Портового двору Аккерманської 
фортеці (м. Білгород-Дністровський Одеської області). Основні 
роботи зосереджено у центральній частині двору між Портовими 
воротами і барбаканом. Завдякі археологічним обстеженням та 
розкопкам зафіксовано зміни планувальної структурі, перебудо-
ву та призначення деяких будівельних об’єктів, що мали місце 
з кінця ХV до ХІХ ст. включно. Нарешті, стало можливим зна-
йти пояснення розбіжностям у повідомленнях деяких письмових 
джерел та планів фортеці, що призвели в свою чергу до атрибута-
ції будівлі турецької лазні, побудованої наприкінці ХV – на почат-
ку ХVІ ст. як складського приміщення, що характерно лише для 
для пізнього етапу її використання. Цього року завершені дослі-
дження основних функціональних приміщень турецької лазні та 
технічного підвального приміщення. Вони розташовані на площі, 
що досягає 200 кв. м. Це роздягальня, прохолодна секція, гаряча 
банна секція, топки та підвальне приміщення (гіпокауст).

Встановлено, що лазня функціонувала за своїм призначенням 
принаймні у ХV–ХVІ ст. Саме у середині ХVП ст. тут перебував 
Евлія Челебі, який засвідчив у своїх спогадах наявність лазні, по-
будованої за часів Баязіда П у Портовому дворі фортеці. Додатко-
вим хронологічним репером є і знайдена у 2004 р. золота монета 
1595 р. султана Мехмеда Ш, викарбувана у Константинополі.

Але невдовзі відбулася перебудова лазні та зміна її призна-
чення. Протягом тривалого часу тут працювала майстерня з ви-
робництва куль і існували складські приміщення для збереження 
продукції. Про це свідчать залишки перебудови приміщень і нова 
міцна підлога замість тонкої підлоги лазні, що підігрівалася теп-
лим повітрям з підземного приміщення, а також знахідки двох 
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бронзових формочек від кулелійок і відливки куль, зокрема з “ли-
варним хвостом”, типових для середини ХVП ст. Це засвідчуєть-
ся аналогіями з абсолютним датуванням 1651 р. – битви під Бе-
рестечком. Загалом, знайдено понад трьох десятків куль округлої 
форми, чисельні залишки виробництва. Про подальше існування 
майстерні також свідчать знахідки штуцерних куль (19 од.). Зна-
йдена також залізна лопатка, яка залишилася з часів перебудови 
приміщень. Тому зрозуміло, чому на планах ХVШ ст. лазню не 
позначено. Навіть у монографічному дослідженні М. Шлапак, яке 
присвячене Білгород-Дністровській фортеці, немає свідчення про 
лазню. Згадуються лише залишки цегляних, заглиблених у землю 
складських приміщень. Навіть вентиляційний канал, помічений 
М. Шлапак, помилково розглядається як атрібут складського при-
міщення.

Під час досліджень останнього сезону продовжені роботи з 
розкриття башти барбакану. Можливо, саме ця башта позначена 
на плані Акермана 1770 р. і її немає вже на плані 1807 р. Біля баш-
ти відкритий колодязь-накопичувач. Як відомо, і Портовий двір, і 
барбакан були побудовані за османських часів, а на початку ХІХ 
ст. зазнали перебудови російськими військовими.

Залишаються незавершеними дослідження інженерних сис-
тем лазні із водопостачання та відведення брудної води, мощена 
дорога у Портовому дворі, невідома ще і планувальна структура 
західної та східної частин Портового двору, інших частин форте-
ці. Їх вивчення є актуальним завданням майбутніх робіт.

Археологічні дослідження дозволяють відновити втрачені 
риси планувальної структури Аккерманської фортеці, що конче 
необхідно для наступних робіт з консервації, реставрації і по-
дальшої музеєфікації визначної пам’ятки культури.

Дашкевич Я.Р. (м. Львів)
СЕДЕНТАРИЗАЦІЯ ТАТАР НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

У ХІV–ХVІІ ст. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В історіографії етнічної історії східних народів, які поселя-

лися в Україні, помітна значна диспропорція. Література, при-
свячена вірменам, євреям, караїмам багата, а мало досліджували 
розселення татар, калмиків, ногайців в українському середови-
щі. Друга диспропорція – відносно татар – історія і мова татар 
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Білорусі, Литви вивчені непогано, а минуле татар України, яких 
у XIV–XVI ст. налічувалося понад 30 колоній (дільниць у містах, 
окремих сіл), досліджували дуже фрагментарно, майже виключно 
в плані локальної історії, деколи етнографії. Ніколи ці досліджен-
ня не доходили до рівня, хоча б узагальнюючої монографії, в якій 
висвітлювалася б етнічна історія, подавалися зведені відомості з 
точки зору історії права, соціально-економічної, військової, кон-
фесійної історії.

Джерела до висвітлення цих питань досить обмежені: дуже 
мало пам’яток татарського походження (переписані в Україні 
корани та фрагменти з них, рештки епіграфіки), є згадки в доку-
ментальних джерелах, хроніках, епістолярії. Багатша топонімія 
та антропонімія, а також мікротопонімія (назви поселень; ву-
лиць, дільниць, укріплень в містах; піль). Занедбана антрополо-
гія. При вивченні проблеми необхідно усунути плутанину в хро-
нології. Татари поселялися протягом кількох періодів: 1. татар-
ської супремації на Русі. 2. розвалу Золотої Орди, 3. заколотів у 
Кримському ханстві та Куджаку. Ці три періоди треба диферен-
ціювати від пізніших часів встановлення турецького панування 
на Поділлі 1672 р. В конфесійному відношенні – спершу були 
татари-шаманісти (навіть втечі з Криму як протест проти утвер-
дження там ісламу), пізніше – мусульмани. Антимусульманська 
пропаганда з боку римо-католицької церкви в часах польської 
контрреформації (перша половина XVII ст.) довела до насиль-
ницької конверсії та асиміляції, а також до посиленої міграції на 
Балкани в кінці XVII ст.

Необхідно розрізняти типи міграції – добровільне пересе-
лення та насильницьке виведення захоплених в полон “орд”. 
Доля татар-полоняників неясна – деколи їх обмінювали на за-
хоплених в полон поляків і українців, що перебували в Криму, 
але більшість гинула, перебуваючи на становищі рабів у магнат-
ських маєтках.

У деяких містах (Остріг, Львів, можливо, Перемишль) вини-
кали татарські громади на етноконфесійній основі з елементами 
самоврядування, з власними дільницями, мечетами, кладовища-
ми. Відкритим залишається питаним про те, чи громади вважали 
юридичними особами. Татарські хоругви на послугах магнатів 
користувалися військовим правом.
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Татари – з погляду соціальної структури поділялися па аристо-
кратію (земяни-шляхта), міщан (дрібні торгівці, ремісники-чин-
барі, ювеліри, ковалі, фурмани-візники), селян (хлібороби, город-
ники), військових (татарські хоругви, т. зв. липки).

Співжиття татар і українців відбувалися у сфері етнографії 
(специфічна колористика вишивок, жіночий одяг), народного бу-
дівництва (архітектура дерев’яних церков на Поліссі з елемента-
ми мистецтва Ісламу).

Іщенко В.В. (м. Луганськ)
ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТОРГІВЛЯ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХV – ПОЧАТКУ ХVI ст.
Через Малу Азію здавна проходили важливі шляхи міжна-

родної торгівлі, що зв’язували Європу з Іраном та Індією, Золо-
ту Орду з арабськими землями. Головними предметами торгівлі 
були іранський шовк та індійські прянощі. Малоазійські торгові 
шляхи цих товарів у ХVI ст. зазнавали деяких переміщень, що 
було пов’язано з політичними подіями, що відбувалися в цьому 
регіоні, головним чином з піднесенням Османської держави. Ви-
вчення стану транзитної торгівлі в Малій Азії наприкінці ХV – на 
початку ХVI століття, тобто в той період, коли малоазійські тор-
гові шляхи переходять під владу однієї держави – Османської 
імперії, дає, таким чином, цікавий матеріал як для розуміння ха-
рактеру низки внутрішніх соціально-економічних процесів, так і 
зовнішньополітичних позицій цієї держави.
 В ХVI ст. прянощі по території Малої Азії перевозилися 

двома головними шляхами – діагональним маршрутом через Ана-
толію та морським з Олександрії до Анталії. Обидва шляхи схо-
дилися в Бурсі. 
 Контроль за торгівельними шляхами визначав багато в 

чому союзників та противників в політичній боротьбі. Османські 
султани, закріпившись в Малій Азії, співпрацювали з генуезцями 
та флорентійцями, які відповідно користувалися торговими при-
вілеями в Османських володіннях. Також османи були союзника-
ми мамлюків, що контролювали Сирію та Єгипет. 
 Головними покупцями прянощів та барвників частіше  

виступали єврейські торговці із Стамбулу. Х. Іналждик наводить 
також список купців з арабських країн. Після відкриття Васко 
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да Гама морського шляху до Індії (1497–1498), активізувалися 
португальці, які почали провозити прянощі до Європи безпосе-
редньо з Індії. Отже, початок ХVI ст. ознаменувався спробами 
португальців витіснити мусульманських купців із торгівлі пряно-
щами. В ході османсько-португальської боротьби за ринок пряно-
щів Османській імперії вдалося навіть розширити свої території 
за рахунок мамлюкських володінь. В ХVI ст. відбулося декілька 
військових конфліктів між османами та португальцями в районі 
Червоного моря, а також у 1538 році навіть мала місце османська 
експедиція до Індії. 
 До морських перевезень прянощів Середземним морем 

Османська держава долучилася після завоювання Сирії та Єгипту 
у 1516–1517 рр. і встановлення контролю над головними портами 
прянощів у Леванті – Каїром, Олександрією, Бейрутом. За мор-
ські позиції і право вести морську торгівлю прянощами протягом 
більш ніж сто років велася активна османо-венеціанська бороть-
ба. Війни між цими двома країнами були у 1463–1479, 1499–1503, 
1537–1540, 1570–1573 рр.
 Отже, торгівля в Османській імперії, зокрема транзит-

на торгівля прянощами, була доволі розвинутою у ХV–ХVI ст.  
З встановленням османської влади вона не припинилася, зміни-
лися лише її контрагенти. Адміністрація завжди виявляла велику 
турботу о торговцях та заохочувала комерцію. Але таке піклуван-
ня відносилося лише до транзитних торговців. Османська тор-
гова політика базувалася на уяві про те, що головною турботою 
держави повинна бути підтримка на ринках необхідного для внут-
рішніх потреб обсягу товарів. Тому імпорт завжди заохочувався,  
а експорт обмежувався, що досягалося більш високим рівнем 
мита і навіть забороною експорту деяких товарів. 

Каян І.Л. (м. Київ)
РЕПТИЛІОНІМИ ТА АМФІБІОНІМИ ЯК СКЛАДОВИЙ 

КОМПОНЕНТ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Фразеологізми – образні вислови мовлення – є найбільш склад-

ним і суперечливим питанням сучасної лінгвістики. Фразеологія 
як розділ мовознавчої науки сформувався ще в 20-х роках мину-
лого століття, було написано досить багато монографій та статей, 
але здебільшого вони присвячені структурним особливостям та 
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питанням класифікації фразеологізмів. А ось в останні роки се-
мантичний аспект став домінуючим. Оскільки фразеологізми є 
досить численною групою, то вчені почали вдаватися до тематич-
ної класифікації. У мовознавстві до такої класифікації намагався 
вдатися ще А.Г. Назарян. Компоненти-зооніми фразеологізмів ми 
вважаємо за доцільне поділяти на наступні семантико-тематичні 
групи: власне зооніми, орнітоніми, ентомоніми, іхтіоніми, реп-
тиліоніми, амфібіоніми. Дані групи охоплюють переважну біль-
шість тих фразеологізмів, що активно використовуються у складі 
турецьких фразеологізмів. Темою ж даного дослідження є репти-
ліоніми та амфібіоніми.

Фразеологізми з рептиліонімами найбільш яскраво представ-
лені в турецькій мові у формі компонентів-назв трьох тварин: змії 
(yılan), черепахи (kaplumbağa), крокодила (timsah). 

Змія виступає в складі фразеологізмів як зла і холоднокров-
на тварина та має при цьому негативні конотації: 1) злість, лють 
(yılan gibi – як змія (кажуть про підступну людину)); 2) обман 
(yılan hikayesi (досл. оповідки змії) – казки про білого бичка); 
3) небезпечність (yılanın başı küçükken ezilir (досл. голову змії роз-
чавлюють, коли вона ще мала). 

Черепаха в складі турецьких фразеологізмів також вико-
ристовується у своєму традиційному значенні для передачі по-
вільних рухів та дій: kaplumbağa yürüyüşü – черепашим кроком, 
kaplumbağa hızıyla – зі швидкістю черепахи, kaplumbağaya binmek 
(досл. сідати на черепаху) – повзти, як черепаха

Крокодил зустрічається в ідіомі timsah gözyaşlarını dökmek 
(досл. лити крокодилячі сльози), що означає плакати крокодиля-
чими сльозами.

Назви земноводних – амфібіоніми – представлені у фразео-
логізмах в основному лексемою жаба (kurbağa): kurbağa balığa 
çıkınca (досл. як жаба вилізе на дерево) – коли рак свисне, aldığı 
aptes ürkttüğü kurbağaya değmemek (досл. омовіння, яке він зробив 
було не варте того, щоб так злякатися жаби) – говорять про 
речі, які не варто робити. Звичайно, наявність амфібіоніму жаба 
у складі фразеологізмів турецької мови свідчить про роль, яку 
відводили турки цій тварині.

Багато фразем та паремій з компонентом-рептиліонімом та 
амфібіонімом не мають аналогів в українській мові, оскільки в 
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основі їх прототипів зазвичай лежать факти, події, явища, що ма-
ють місце лише в побуті та культурі турецького народу та потре-
бують коментарів лінгвокраїнознавчого характеру. 

Кондратюк Г.Н. (г. Симферополь)
КРЫМСКОТАТАРСКИЕ ШКОЛЫ В 1920–1930-х годах
Цель настоящего доклада – изучить состояние и работу 

крымскотатарских школ в 1920–1930-х годах в период существо-
вания Крымской АССР.

Актуальность избранной темы объясняется тем, что в Авто-
номную Республику Крым происходит возвращение депортиро-
ванных народов: крымских татар, греков, армян, немцев, болгар. 
Обустройство репатриантов в Крыму связано с воссозданием 
крымскотатарских школ. Происходит процесс возрождения на-
циональных школ, культуры, религии. Однако есть и целый ряд 
трудностей, прежде всего материального характера.

Изучение опыта работы крымскотатарских школ в период 
существования автономии в 1920–1930-х годах может помочь в 
выработке целостной концепции развития национального обра-
зования в Крыму. Необходимость такого рода исследований объ-
ясняется также тем, что в Украине осуществляется реформа обще-
образовательных школ. Существует потребность критического 
изучения опыта накопленного предшествующими поколениями 
просвещенцев. 

Эхо депортации существует до сегодняшнего дня. Современ-
ные проблемы депортированных народов своими корнями уходят 
в историческое прошлое. Это наследие сталинской концепции и 
сталинского подхода к решению национальных вопросов.

С установлением в ноябре 1920 года в Крыму советской власти 
новые органы управления столкнулись с необходимостью реше-
ния национального вопроса на полуострове. Крым являлся одним 
из самых многонациональных регионов Российской империи. В 
ноябре 1921 года была создана Крымская АССР. Создание авто-
номии объяснялось прежде всего необходимостью решения слож-
ных национальных вопросов. Создание автономии должно было 
способствовать укреплению советской власти, создать ей более 
широкую социальную базу поддержки. Решение национальных 
устремлений крымских татар призвано было вызвать симпатии к 
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Советской России на Ближнем Востоке и в кемалистской Турции. 
Крым как «окно на Ближний Восток» должен был стать посред-
ником в распространении революционных идей в исламский мир, 
так как мировая революция на Западе, которую ожидали больше-
вики, не состоялась.

XII съезд РКП(б) в апреле 1923 года принял решение о реали-
зации концепции коренизации. Коренизация в Украинской ССР 
осуществлялась в форме украинизации, а в Крыму – татаризации. 
Татаризация предполагала формирование кадров из крымских 
татар в органах Народного комиссариата просвещения (НКП) 
и районных отделов народного образования, создания системы 
школ первой и второй ступени обучавших детей на родном язы-
ке, профессиональных учебных заведений. Позитивным явилась 
реализация установки “школа на родном языке”. В Конституции 
Крымской АССР 1921 года были зафиксированы два государ-
ственных языка: русский и крымскотатарский. Изменение ста-
туса крымскотатарского языка сказалось позитивно, поскольку 
он становился не только языком отсталого крестьянства, но и 
языком делопроизводства, условием продвижения по служебной 
лестнице и возможности карьеры, получения важной информа-
ции. Развитие народного образования было одним из важнейших 
компонентов большевистской этнополитики. Идеи построения 
коммунистического общества необходимо было донести до крес-
тьянской массы на их родном языке. Власть стремилась создать 
себе позитивный образ среди крестьян различных национальнос-
тей Крымской АССР. Школьное образование, в контексте этно-
политики, должно было выполнить центральное задание – вос-
питать людей с новым коммунистическим мировоззрением. 
Компартийному руководству нужны были добросовестные ис-
полнители большевистских программ преобразования общества. 
В школьном процессе широко использовалась идеология в духе 
примитивного марксизма.

Для крымскотатарских школ 1920–1930-е годы стали време-
нем огромных преобразований. Школы полностью изменили 
характер организации учебного процесса. Произошла также де-
гуманизация учебного процесса. Существовавшие до 1920 года 
крымскотатарские конфессиональные учебные заведения (ме-
дресе, мектебе) воспитывали цельного человека, формировали 
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мировоззрение которое базировалось на морально-религиозных 
нормах. В процессе преобразований 1920-х годов школа приобре-
ла светский характер. В учебных заведениях были основаны пи-
онерские и комсомольские организации, которые должны были 
способствовать формированию “нового человека”. Позитивным 
фактором явилось увеличение количества крымскотатарских 
школ, более широкий доступ детей к образованию, увеличение 
количества девушек в учебных заведениях. 

Прохоров Д.А. (г. Симферополь)
ТУРЕЦКИЕ ШКОЛЫ В КРЫМУ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КРЫМСКОТАТАРСКОГО 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)

В Таврической губернии к 1900 г. функционировало приблизи-
тельно 535 учебных заведений для крымскотатарской молодежи. 
Среди них насчитывалось: мектебе и медресе, подведомственных 
МВД – 505; городских и сельских русско-татарских министерских 
училищ (РТМУ), подчиненных Министерству народного про-
свещения (МНП) – 21; школ грамоты – 4; пятничных школ для 
взрослых – 2; вечерних классов для взрослых – 2. Точный под-
счет учебных заведений был затруднен в связи с тем, что в начале 
XX в. учителя-турки стали открывать на полуострове мектебе без 
разрешения Таврического магометанского духовного правления 
(ТМДП). Наибольшее число подобных школ было создано в Фео-
досийском уезде.

Контингент преподавателей этих мектебе, состоял, в основ-
ном, из этнических турок, закончивших курсы учительских се-
минарий и училищ в Стамбуле. Во-вторых, учителями были 
крымские татары, эмигрировавшие ранее в Турцию, а также дети 
эмигрантов – многие из них получили не только турецкое поддан-
ство, но и соответствующее образование. К третьей группе отно-
сились учителя – крымские татары, имевшие российское граж-
данство и окончившие учебные заведения на территории Осман-
ской империи. Преподаватели обучали детей, помимо основ 
мусульманской религии, и некоторым общеобразовательным 
предметам: арифметике, географии и даже гражданской истории 
Турции. Местной администрации было предписано внимательно 
наблюдать за деятельностью таких учебных заведений – учителя-
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турецкоподданные нередко лишались права преподавания; мно-
гие из них депортировались за пределы страны. Увольнению по-
длежали также те учителя из крымских татар, которые получили 
богословское образование за рубежом.

Однако турецкое правительство продолжало вести в Крыму 
активную деятельность по распространению просветительских 
идей среди местного населения. В начале 1901 г. турецкий посол 
в России Гусни-Паша обратился в российский МИД с ходатай-
ством об открытии в Симферополе школы “для детей прожива-
ющих в названном городе турецко-подданных”; содержаться она 
должна была на средства Стамбула. Документ подвергся всесто-
роннему обсуждению в МИД и МНП России. Так, в апреле 1901 г. 
попечитель Одесского учебного округа (ОдУО) Х.П. Сольский 
обратился за разъяснениями по этому вопросу к И.И. Казасу – из-
вестному педагогу и авторитетному специалисту в области крым-
скотатарского народного образования. “Привлеченные в такую 
школу татарские мальчики могут проникнуться духом турецкого 
патриотизма, – с опасением замечал И.И. Казас. – Как бы не раз-
вести у себя дома очаг турецкой пропаганды”. В качестве комп-
ромисса он предлагал обучать детей турецкоподданных в Симфе-
ропольской татарской учительской школе (СТУШ). В частности, 
И.И. Казас поддержал инициативу почетного попечителя школы 
И. Муфтий-заде, предложившего ввести в учебную программу 
СТУШ арабский язык. В таком случае, по мнению И.И. Казаса, 
был бы решен вопрос о формировании кадров мусульманского 
духовенства в Крыму – школа могла бы стать “рассадником до-
стойных для своего почетного звания имамов и хатипов”.

Рекомендации И.И. Казаса были приняты к сведению, и вскоре 
российский министр внутренних дел Д.С. Сипягин резюмировал, 
что “учреждение в России учебных заведений для иностранцев 
представляется ничем не оправданною мерою”. Тем не менее, 
обсуждавшиеся инициативы вскоре привели к пересмотру за-
конодательных норм российской государственной системы на-
родного образования “инородцев”. Была проведена очередная 
реформа – МНП приняло “Правила о начальных училищах для 
инородцев, утвержденные 1-го ноября 1907 г.”. Многие пункты 
этого документа существенно ослабляли ранее наложенные за-
преты – это касалось программ преподавания ряда дисциплин, 
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педагогического персонала, использования учебной литературы 
и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние ту-
рецкой педагогики на развитие народного образования крымских 
татар было хотя и не определяющим, но существенным. Россий-
ское правительство с беспокойством следило за проникновением 
просветительских идей из политически потенциально опасного 
региона, и стремилось препятствовать их распространению. При 
этом власти старались привлекать для обсуждения данного во-
проса как чиновников разного ранга, так и национальных педа-
гогов. Однако охранительные меры администрации давали и по-
ложительный эффект – правительство старалось оперативно реа-
гировать на нужды народного образования крымских татар путем 
проведения необходимых реформ.

Усеинов Т.Б. (г. Симферополь)
ВЛИЯНИЕ ИРАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

НА ПОЭЗИЮ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
На протяжении многих веков тюркоязычные народы жили бок 

о бок с народами, говорящими на фарси-дари. В итоге происхо-
дило взаимопроникновение в различных сферах культуры и в том 
числе в литературе. Отмечены периоды, когда персидский язык 
становился основным литературным языком тюркоязычных на-
родов; отсюда бесспорен существенный вклад в развитие иран-
ской литературы поэтов Средней Азии, Закавказья и Причерно-
морского региона, являющихся этническими тюрками.

Иранизмы присутствовали в языке предков крымских татар с 
древнейших времён. Различные ираноязычные племена растворя-
ясь в тюркоязычной среде оставляли в наследие великое множе-
ство лексем.

Более того, “иранизмы глубоко вошли в лексическую систему 
крымскотатарского языка и заняли там настолько прочное мес-
то, что стали участвовать в процессах развития семантики слов, 
входить в синонимические, антонимические и омонимические 
отношения как с исконными крымскотатарскими словами, так и с 
заимствованными из других языков” [Меметов 1990, 11].

Очередная, более ощутимая волна заимствований из фар-
си-дари наблюдается с начала XIV века. Желание приблизить 



77ТЮРКОЛОГІЯ

литературный крымскотатарский язык к общепризнанному эта-
лону, каковым является на мусульманском Востоке в этот период 
язык фарси, подталкивает процесс возникновения на территории 
ханства некоего, в значительной степени искусственного, языка 
дивана, пестрящего арабо-иранскими словами с вкраплениями 
тюркских слов.

При просмотре поэтических форм дворцовой поэзии данной 
поры бросается в глаза подавляющее преобладание вышеотме-
ченного синтезированного языка. Встречаются даже поэтические 
произведения, написанные на “чистом” языке фарси.

Необходимо отметить и то, что некоторые средневековые поэ-
ты дивана старались приблизиться к народному языку, используя 
арабо-персидские заимствования в ограниченном объёме. В ре-
зультате утрачивался высокопарный стиль, произведения стано-
вились “приземлёнными”, близкими к произведениям народной 
литературы, хотя и писались в формах поэзии, присущих дворцо-
вой литературе.

Ситуация несколько изменяется в XVI веке, когда крымскота-
тарская литература, в том числе и дворцовая, приобретает всё бо-
лее отчетливый тюркский характер. В крымскотатарском языке в 
количественном отношении уменьшаются слова, используемые в 
общеисламском культурно-литературном поле и вводятся искон-
но тюркские слова. Однако этот процесс имеет эпизодический 
характер. 

Основная же масса авторов дивана, знакомая с произведения-
ми общепринятых на Востоке классиков, предпочитает следовать 
укоренившимся во всём мусульманском мире литературным тра-
дициям.

Помимо языка крымскотатарской средневекой дворцовой ли-
тературой были заимствованы и иранские формы поэзии (газель, 
рубаи, месневи). 

Необходимо отметить влияние иранских литературных тра-
диций в области стихосложения. Дворцовая поэзия Крымского 
ханства написана в метрической системе стихосложения АРУЗ. 
“Возникшая в арабской поэзии и распространившаяся в ряде 
стран Ближнего и Среднего Востока” [Аруз 1970, 274], была при-
нята и широко использовалась в иранской поэзии. Впоследствии, 
по нашему мнению, аруз был заимствован крымскотатарскими 
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авторами именно из иранской поэзии, под впечатлением блиста-
тельных литературных образцов.

Рассчитанный для использования в языках с краткими и дол-
гими гласными звуками, аруз имел очень мало шансов укоренить-
ся в чистой тюркской языковой среде. Однако, благодаря обилию 
арабо-персидских заимствований в языке дворцовой поэзии, он 
не казался столь искусственным, что и позволило поэтам Крым-
ского ханства с успехом применять аруз.

Также ощущается влияние иранских литературных традиций 
в области использования предметных и цветовых характеристик 
при формировании образной системы в поэзии Крымского хан-
ства [Усеинов 2001, 113–115].

Наглядно заимствование и принцип раскрытия целого ряда 
систем образов в рамках поэтической формы: ВЛЮБЛЁННЫЙ–
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ, ВЛЮБЛЁННЫЙ–СОПЕРНИК, СОПЕРНИК–
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ, ВЛЮБЛЁННЫЙ–ВЕТЕР и т. д.

Художественные достижения арабской и иранской культурной 
традиции, вобранные и переработанные крымскотатарской сред-
невековой литературой, послужили толчком к выходу последней 
на качественно новый уровень в своём развитии, ознаменованный 
наступлением, на рубеже XV–XVI вв., классического периода в 
истории литературы Крымского ханства.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД 

НЕТАЙЛОВСКОГО МОГИЛЬНИКА 
(к вопросу о верованиях праболгарского 

населения Подонцовья в хазарское время)
Нетайловский могильник салтово-маяцкой археологической 

культуры, сразу же после его открытия и исследования в 1959–
1961 гг. экспедицией под руководством Д.Т. Березовца, привлек 
внимание широкого круга ученых из-за специфики погребаль-
ного обряда. Тогда Д.Т. Березовец предположил, что первона-
чально погребения совершались на поверхности земли, где тело 
подвергалось воздействию природных факторов. Только после 
этого производилось повторное захоронение в яме. Принесенные 
человеческие останки иногда размещались в могильной яме в 
необходимом порядке, но чаще просто разбрасывались по ее дну 
(Березовец, 1961, Иченская, 1981).

Материалы исследования могильника в 1991–1995 гг. археоло-
гической экспедицией под руководством А.В. Крыганова позво-
лили вновь вернуться к гипотезе Д.Т. Березовца о господстве на 
могильнике обряда выставления трупа с последующим захороне-
нием человеческих останков, и даже объявить тождественным по-
гребальный обряд натайловцев зороастрийскому погребальному 
обряду (Жиронкина, Цитковская, 2004).

Данная гипотеза, по нашему мнению, из-за плохой сохран-
ности в захоронениях костного материала, носит несколько умоз-
рительный характер и требует дополнительных наблюдений и 
серьезных доказательств. Ведь еще при первых исследованиях 
было отмечено, что “значительная часть захоронений состояла из 
плохо сохранившихся скелетных останков, разрушению которых 
способствовал мокрый, песчаный грунт” (Зиневич, 1967). Из 120 
захоронений (1959–1961 гг.). 38 погребений вообще не содержа-
ли человеческих останков, а из 82 погребений с человеческими 
останками удалось взять на исследование монолитом только 15 
неполных скелетов очень плохой сохранности (Зиневич, 1967).
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Подобная ситуация наблюдалась и в 1991–1995 гг. Из 88 
погребений костные останки человека не были зафиксирова-
ны в 42 случаях. В остальных захоронениях они были пред-
ставлены немногочисленными, плохой сохранности, рассы-
пающимися при изъятии трубчатыми костями рук или ног, 
костями таза, фрагментами черепа, зубами (Жиронкина, Цит-
ковская, 1996), т. е. неплохо сохраняющимися даже в небла-
гоприятных условиях костями человеческого скелета. Кости 
коня, которые были обнаружены в некоторых захоронениях 
людей, несмотря на свою массивность, также были плохой 
сохранности.

Могильник расположен на ровной площадке боровой тер-
расы левого берега Северского Донца в районе с достаточно 
высоким уровнем подпочвенных вод. И если в первые годы ис-
следования отмечалась повышенная влажность грунта на мо-
гильнике, то после сооружения Печенежского водохранилища 
(1961 г.), уровень подпочвенных вод несомненно поднялся еще 
выше. Учитывая глубину могильных ям, это не могло не ска-
заться на степени сохранности костных останков в могилах, 
что и подтверждается материалами исследования могильника 
после 1991 года.

Практике выкладывания человеческих останков противо-
речит и факт обнаружения на могильнике захоронений, со-
державших человеческие скелеты с нарушенным анатоми-
ческим порядком костей (50 погребений из 120) (Иченская, 
1981). В данных случаях мы имеем дело с разрушением кос-
тяков, произошедшим в результате повторного проникнове-
ния в могилу. Цель повторного проникновения в могилу мо-
гла быть различной – ограбление, осквернение, совершение 
обряда обезвреживания покойника. Распространение обряда 
обезвреживания покойника у аланского населения салтово-
маяцкой культуры (Флеров, 1993; Аксенов, 2002) позволяет 
предположить, что данный обряд мог быть распространен и 
у нетайловцев.

Поэтому пока рано говорить о распространении среди сал-
тово-маяцкого населения верхнего Подонцовья зороастризма, 
ибо данный факт не находит подтверждения ни в письменных, 
ни в археологических источниках.
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Бабенко Р.В. (м. Київ)
КУЛЬТУРА ВЖИВАННЯ 
ТРАДИЦІЙНИХ НАПОЇВ

У МОНГОЛЬСЬКОМУ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

(за матеріалами писемних джерел)
Про вживання монголами традиційних напоїв свідчить ба-

гато європейських і східних джерел. Плано Карпіні вказує, що 
традиційними напоями монголів було кобиляче, овече, коров’я-
че і верблюже молоко, з якого, також, робили і кумис [1, С. 15]. 
Окрім того, заможні монголи вживали “каракосмос” або “чорний 
кумис”, який виготовлявся за специфічною технологією з коби-
лячого молока [1, С. 74]. Саме цей напій, Бату-хан пропонував 
Данилові Галицькому [3, С. 405].

Традиційно вино, пиво і мед монголи, не виготовляли, а отриму-
вали їх від інших народів [1, С. 15, 72]. Але після завоювань, монго-
ли вже самі виготовляли “террацину” (“рисове пиво”), а також “бал” 
(напій з рису, проса і ячменю на основі меду) [1, С. 72, 120, 138–139]. 
На початок ХIV ст. “бал” став найпоширенішим напоєм серед на-
селення Золотої Орди [8, С. 300]. За властивостями ці напої можуть 
бути співвіднесені із сучасними слабоалкогольними напоями.

Вільгельм де Рубрук вказує на пристрасть монголів також і до 
вина. Особливо подобалося монгольським вельможам мускатне 
вино [1, С. 68, 90]. Тому алкогольні напої обов’язково приносили-
ся їм в дар. Так, Василько Романович разом з Левом Даниловичем 
везли “дари многі і пиття” Бурундаю [3, С. 421]. У Рубрука серед 
подарунків Сартак-хану також згадується вино [1, С. 90]. Поши-
рення вживання вина серед монголів призвело до розведення ви-
ноградників в Китаї [1, С. 134].

Монгольська знать часто влаштовувала бенкети. На них по-
давалися різноманітні напої: рисове пиво, червоне вино і кумис  
[1, C. 127]. Гості пили цілий день і неодноразово напивалися до не-
стями [10, С. 122]. На бенкетах частим явищем було примушення 
і спонукання до їх пиття [1, С. 54, 55, 68].

Сам Чингізхан також пив вино, проте проявляв стриманість 
і відчуття міри. Його негативне ставлення до надмірного вжи-
вання спиртних напоїв яскраво проявилося в його повчальних 
промовах – збірнику “Білік” [9, С. 172–173]. Це засвідчує, що 
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пиятство стало поширеним явищем як серед монгольської вер-
хівки, так і простого люду. Угедей-каан, перераховуючи свої грі-
хи на перше місце ставить пристрасть до вина [7, §  287]. Це ж 
підтвержує і Рашід-ад-Дін додаючи, що саме надмірне вживання 
вина спричинило смерть Угедея [6, С. 42–43].

Очевидно, що моральні настанови Чингізхана не змогли поборо-
ти цю звичку серед монголів. Тому Газан-хан на початку XIV ст. на-
магався жорсткими заходами обмежити вживання спиртних напоїв 
в державі Хулагуїдів (хоча сам часто вживав вино). Його указ забо-
роняв вживати алкогольні напої в громадських місцях. За це пору-
шення винуватого затримували, роздягали догола, прив’язували до 
стовпа серед базару, де він стояв поки не протверезіє. Як вказують 
джерела, це мало позитивні наслідки [5, С. 275, 294–295].

Таким чином, в результаті завоювань монголи перейняли не 
лише позитивні елементи культури підкорених народів, а і до 
певної міри вади цих суспільств. Ситуація почала змінюватися 
лише після ісламізації монгольських держав, адже в Корані вино 
засуджується як сила, що сіяла ворожнечу і ненависть [2, С. 113]. 
В результаті, вже на початку ХVІ ст. кримські татари жили в тве-
резості [4, C. 69].
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Бушаков В.А. (смт. Асканія-Нова)
ЕТНОНІМ ЧЕРКЕС 

(до семантичної типології етнонімів)
Самоназвою адигейців, черкесів та кабардинців є етнонім ади-

ге. До монгольського нашестя ХІІІ ст. предки цих народів були 
відомі у ранньосередньовічних джерелах як касоги (давньоруські 
літописи), народ قاشا ق кашак у Ма’суді (Х ст.), країна Κασαχία 
у Константина Багрянородного (Х ст.). Ця назва адигів була за-
позичена аланами: осетини дотепер називають кабардинців та 
черкесів kæsæg. Свани називають адигів кашаг (мн. кашгар). Ет-
нонім черкес вперше засвідчений у “Щирому переказі монголів”  
(1240 р.) як серкесут і набуває поширення після монгольських 
завоювань. Існує чимало етимологій етноніма черкес, але з істо-
ричної, семантичної та фонетичної точок зору найбільш слушним 
видається його зіставлення з перс.  öسرك [сäр-кäш,  сäр-кеш] 
‘непокірний’, ‘зухвалий’ та афг. öسرك [саркаш] ~ èسرك [сар-
ках] ‘впертий’, ‘непокірний’, запозиченими тюркськими мовами: 
каз. şälkes ‘забіяка, шибеник’, кирг. çarkeş ~ çärkäş ‘впертий, 
неслухняний’, башк. särkäş ‘неслухняний, впертий’, ‘забіякува-
тий’, тур. serkeş ‘непокірний’, ‘бунтівний’. Етнонім черкес пред-
ставлений в золотоординському антропоніміконі – емір Черкес 
із племені сиджиут у золотоординського хана Токти, правитель 
Криму Черкес-бей (XIV ст.), “Черкас князь Ордынской” в Кри-
му (1524 р.) та в антропонімії татар – Черкас ~ Черкес, каза-
хів – Шеркеш, калмиків – Серкеш. Від імені родоначальника чи 
етноніма утворені такі родоплемінні назви: плем’я черкес кочо-
вих узбеків, рід черкеш алабугатських татар (ногайців) у пониззі 
Волги, рід черкес ~ черкеш ~ серкеш покоління байули племені 
алчин Молодшого жузу казахів.

Час появи й поширення етноніма черкес, лексеми кирг. çarkeş, 
каз. şälkes, наведені родоплемінні імена та антропоніми, 
ног. şerkeş ‘черкес’ дають підстави припускати, що він утворився 
у мові кипчаків, які перебували у тісних міжетнічних стосунках з 
адигами, й набув поширення в золотоординську епоху. Вживання 
кипчаками слова з семантикою ‘непокірний’, ‘зухвалий’, запози-
ченого з іранських мов, щодо адизьких народів було вмотивоване 
їхньою самостійністю, войовничістю, рисами національного ха-
рактеру: “Их (черкесов – В.Б.) храбрость, лихое наездничество, 
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рыцарство, великодушие, гостеприимство так же славились, 
как красота и грация их мужчин и женщин”, “кабардинцы –  
воинственная отрасль черкесского племени”, “Кабарда была и 
поныне еще остается для горцев школой хорошего тона и манер. 
Все горцы Северного Кавказа, а за ними и казаки, заимствова-
ли у кабардинцев форму одежды, вооружение, посадку на коне и  
т. п”, – пор. український субетнонім гуцули, утворений з рум. hoţ 
‘грабіжник, розбійник’, етнонімічний термін остяк, що походить 
з кипчацького *öştäk ‘ворогуючий, ворожий’.

З етнонімом черкес, ймовірно, пов’язане походження назви 
українського міста Черкаси, по якому росіяни називали україн-
ських козаків черкасами.

Заплотинський Г.С. (м. Київ)
СТАТУС ЕТНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ  

ОРГАНІЗАЦІЇ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ 
КОЧОВОЇ ДЕРЖАВИ

Проблема чіткого співвідношення різних елементів в структу-
рі армії Чингізхана є дискусійною і має глибоке коріння в історі-
ографії. Автори середньовічних хронік, і в першу чергу Рашид-
ад-Дін, неодноразово згадують про різноманітність племінного 
складу підрозділів Чингізханової армії, особливо при описі роз-
поділу спадку між синами, де вказано, кому відходять які народи. 
При цьому етнічне походження ставиться на перше місце перед їх 
тисячною приналежністю.

Інші хроністи, що описували утворення Монгольської імперії, 
приділяли проблемі ще меншого значення. Як невідомий автор 
“Таємної історії”, так і Лубсан Данзан, автор офіційної монголь-
ської історії “Золоте укладання” згадують різні монгольські наро-
ди, але не вказують на їхній статус в новій політичній структурі – 
орді Чингізхана. Для них етнічний фактор не протиставляється 
військовому, але і не виступає як основа нового ладу. Він  
визначається як попередник нової, десятинної системи органі-
зації народу.

Аналізуючи джерела, бачимо, що родовий устрій мав при-
оритетне становище в монгольському суспільстві на рубежі XII–
XIII ст. Діяльність Темучіна привела до прискорення процесів 
розпаду родо-племіного ладу. Втративши основу батькового улу-
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су, він протягом короткого часу зумів зібрати навколо себе значну 
силу – орду, яка формувалася за принципом “примусової добро-
вільності”. При цьому визнавалися як вступи в орду в індивіду-
альному порядку, так і куріннями та іргенами. Але останній ва-
ріант, особливо на ранньому етапі, за даними джерел не прослід-
ковується. Він притаманний лише тим народам, що увійшли до 
нової держави після 1206 року, і найчастіше були підкореними.

Досить показним при розгляді системи взаємовідношення в 
орді родового та служилого елементів, є приклад мангутів. При 
аналізі становища цього племені ми можемо прослідкувати як всі 
основні етапи становлення держави Чингізхана, так і шляхи вхо-
дження до його армії різних племен. На підставі їх кровної близь-
кості з борджигінами та приналежності до союзу Єсугей-баха-
дура, мангути були залежними від роду Чингізхана. Відновивши 
історичну справедливість, яка полягала в поверненні колишніх 
підданих батька, Темучін надав більшої структурованості старій 
системі іргену. Вона позначилась в зміні правлячої верхівки. На 
зміну правлячому роду Тугай-Кулакая, прийшов рід служивого 
Джедай-нойона – легітимного правителя, представника молодшої 
гілки правлячого роду. Були і інші зміни. Джерела вже вказують 
на відсутність централізації серед мангутів в орді Темучіна – на-
явність Куілдар-нойона тому свідчення. З цього можна зробити 
висновок, що племінні стосунки в новій державі були переважно 
знищені, а їм на зміну остаточно прийшли військово-адміністра-
тивні. Схожу ситуацію ми спостерігаємо і у інших племен. 

Порівнюючи загони старших прибічників Чингізхана з тисяча-
ми молодших, ми бачимо, що старше покоління отримало у свій 
улус сформовані соціальні структури – іргени, на основі яких бу-
дувалися тисячі. Вони становили ту структуру кочового феода-
лізму, яку академік Б. Владімірцев, визначив основою монголь-
ського державного устрою. Але кожен з іргенів в свою чергу був 
поділений між різними тисячами, щоб не допустити відновлення 
іргенного сепаратизму. Після 1206 року нові тисячі, очолювані 
молодшим поколінням, стали формуватися переважно з немон-
гольських народів, і тут розпорошеність різних етносів по тися-
чам була значно сильнішою. Підкорені народи втрачали не лише 
самоврядування, а й етнонім, визначаючись тепер за етнонімом 
тисячника.
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Основним пережитком служивої форми державного устрою у 
монголів після 1206 року стає особиста гвардія Чингізхана – гол. 
Необхідність швидкого устрою державної системи змусила Чин-
гізхана використати вже формовані соціальні інститути для фор-
мування нових внутрішніх взаємовідносин в орді. Він змушений 
був враховувати інтереси не лише своїх найближчих прибічни-
ків, які становили основу служилої аристократії, а й інтереси 
певної частини родових старійшин, що разом зі своїми народами 
перейшли на його сторону. Так було створено кілька одноірген-
них тисяч.

Інший шлях формування тисяч виявився найбільш стійким та 
життєздатним. Він базувався на максимальній перевазі служилої 
залежності аристократії від хана, але при встановленні системи 
субвасалітету. Так, підрозділи формувалися з усіх бажаючих, при 
чому без внутрішньої асиміляції, як це було в гвардії. Тисячі фор-
мувалися за змішаним принципом, коли до них включалися не 
окремі індивіди чи окремі уруки, як в першому та другому випад-
ках, а всі бажаючі, незалежно від кількості. Нойон з часом стає 
не просто військовим правителем, а через систему гаремів кров-
но пов’язаним зі своїми підлеглими, що обумовлює формування 
нової аристократії.

Мавріна О.C. (м. Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО ОБСТАВИНИ ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ 

У КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ ХАНА МЕНГЛІ-ҐІРЕЯ
Одна із центральних проблем політичного життя Кримського 

ханату другої половини XV століття, яка потребує додаткового 
вивчення – проблема престолонаслідування.

Після смерті Хаджи-Ґірея в 1466 році його наступником став 
старший син Нур-Девлет (Даулет). В боротьбу за престол також 
втрутилися ще два сини Хаджи-Ґірея – молодший Менгли-Ґірей і 
третій син Хайдар (Хайдер). Одне із припущень полягає в тому, 
що можливо Хайдар в цій ситуації підтримував старшого брата 
Нур-Девлета і сам не виступав як претендент на престол. Дослід-
ники XIX століття вважали, що Нур-Девлет продовжував полі-
тику батька, і прагнув підтримувати дружні зв’язки з Польщею, 
а Менглі-Ґірей знайшов собі опору в місцевому національному 
елементі й почасти у генуезьких колоністів м. Каффи.
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Біля 1468 року Менглі-Ґірей скинув з трону Нур-Девлета. 
Польські джерела подають цю подію під 1469 роком, зазначаючи, 
що Нур-Девлет був вигнаний, а на його місце посаджений Мен-
глі-Ґірей при участі й сприянні каффінців. На думку В. Смірно-
ва, Менглі-Ґірей двічі користувався гостинністю каффінців, після 
того як був скинутий з престолу своїм братом Хайдаром, але на 
жаль дослідник не вказує рік, коли відбулася ця подія.

Деяку ясність в дану проблему вносять два тарханних ярлики, 
видані Менглі-Ґіреєм на ім’я Ходжа-бія і Махммудека. Перший із 
них датується 872 р. х. = 1467 р., другий 873 р.х. = 1468 р. Перший 
було видано підчас знаходження орди в Кирк-Єрі, в другому вка-
зано, що ярлик видано, коли орда перебувала в Мераші, але напис 
досить нерозбірливий. Видача ярликів 1467, 1468 рр. вказує на 
те, що Менглі-Ґірей зразу після смерті Хаджі-Ґірея ще до 1469 
року почав претендувати на владу в Криму, не дивлячись на те, 
що трон мав наслідувати Нур-Девлет.

На поширення влади Менглі-Ґірея вказують і широкі повно-
важення, що підтверджуються ярликом за тарханом Махммудека, 
і якими вже користувався батько Махммудека Хизр. Видання яр-
лика підтверджує фактичну дійсність влади Менглі-Ґірея, а так як 
ярлик гарантував права й привілеї, очевидно, що влада хана була 
безсумнівна й не потребувала чужої підтримки.

Напевно боротьба Менглі-Ґірея з Нур-Девлетом продовжува-
лась декілька років. Протектори Банка св. Георгія в інструкції від 
28 квітня 1470 року підтримали дії офіціалів м. Каффи по підпи-
санню вигідних для комуни Каффи угод та договорів з “волода-
рем імператором Скіфів” (domino imperatoris Scitarum), для чого в 
місто прибули деякі із братів хана, про що наголошують генуезькі 
джерела. Менглі-Ґірей в подяку за допомогу в оволодінні престо-
лом скоротив розміри виплачуваної генуезцями дані.

На думку А. Некрасова, Нур-Девлет деякий час був змушений 
переховуватися в Зіхії, продовжуючи боротьбу за ханських трон, 
спираючись на підтримку татар, що там проживали. 

У квітні 1471 року консул Каффи Філіппо К’явройя повідомляв 
в Геную, про те, що Нур-Девлет, ув’язнений в одній із темниць 
міста. З перебуванням Нур-Девлета в м. Каффі пов’язана спроба 
ліквідації Менглі-Ґіреєм свого старшого брата як претендента на 
престол. Ситуація ускладнилась настільки, що могла призвести 
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до зіткнень на вулицях міста. Консул м.Каффи прийняв рішення 
доправити Нур-Девлета і його братів на шлюпках до Солдайї у 
супроводі Массарія Гоффредо Леркаме. До часу звільнення Ге-
дик-Ахмет-пашою у 1475 році Нур-Девлет з братами був очевид-
но ув’язнений в одній із веж консульської фортеці Солдайя. Інші 
полонені, напевно були відправлені до Чембало. 

На жаль генуезькі джерела початку 70-х років не називають 
імен братів Менглі-Ґірея, тому не зрозуміло, хто саме із них був у 
полоні разом з Нур-Девлетом. Очевидно, що Хайдара в цей час у 
полоні не було, так як у 1474 році він здійснив набіг на Подолію 
і Верхню Валахію.

Менглі-Ґірей в цей період змушений був боротися не тільки з 
братами, а також знаходився у протистоянні з найближчим сво-
їм оточенням, яке мало проосманську орієнтацію. Про складне 
становище Менглі-Ґірея, говорять події, що склалися навколо по-
сади тудуна м. Каффи і які призвели до послаблення впливу бея 
Емінека при ханському дворі.

За свідченням Ібн-Різвана через декілька місяців після схо-
дження на трон, А. Некрасов вважає, що ця подія сталася у 1475 
р., Менглі-Ґірей втратив престол і аж до 1478 році перебував у 
османському полоні. Кримським ханом же у 1475–1478 роках був 
його старший брат Нур-Девлет (Нурдовлат) (Нурдаулет в росій-
ських джерелах). Ці зміни в Кримському ханаті відбулися під час 
завоювання м. Каффи й Генуезької Газарії військом Мегмеда ІІ 
у 1475 році. Менглі-Ґірей, зібравши значні сили, мав намір ви-
користати їх у боротьбі з османами, але йому став на заваді бей 
Емінек, який разом з військом перейшов на сторону Ахмет-паши, 
чим і прискорив його перемогу турок.

Після завоювання м. Каффи Ахмед-паші довелося або штур-
мом або довготривалою облогою протягом п’яти місяців брати 
фортецю за фортецею в Криму. Сильний опір туркам виказали 
жителі Солдайї та Мангупу. Щодо Кримського ханату, то турець-
ке завоювання дестабілізувало ситуацію в державі і призвело до 
посилення позицій в Північному Причорномор’ї хана Великої 
Орди Ахмата.

У 1476 році Велика Орда двічі нападала на Крим, від чого силь-
но постраждав Емінек, який втратив половину своїх підданих і 
всіх коней. На кримському престолі або в якійсь частині ханату 
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затвердився ординський “царевич” Джанібек. Восени 1476 року 
ординське військо відкочовувало на північ у степ, а вже весною 
або влітку 1477 року “кримський цар” Джанібек (Зенебек) просив 
притулок у Москві. У Москві також знайшли притулок і брати 
Менглі-Ґірея Нур-Девлет і Хайдар. Після того як Менглі-Ґірей 
знову зайняв кримський престол, вони втекли до Литовського 
князівства, звідки Іван III у 1479 році й запросив їх до Москви. 

Тимчасова втрата Менглі-Ґіреєм трону Кримського ханату і 
передача влади в ханаті ставленику хана Великої Орди Ахмата – 
Джанібеку в 1476 році супроводжувалася загостренням відносин 
Московського князівства і Великої орди. Весною 1476 року сул-
тан надіслав бею Емінеку листа з пропозицією прийняти участь 
у молдавському поході. У середині травня ширинський бей дав 
свою згоду на участь у спільному поході з турками. При цьо-
му він повідомив султану про складну ситуацію, що склалася в 
Криму і була пов’язана з нападом Джанібека. Похід 1476 року на 
Валахію закінчився для татар повною поразкою, про що Емінек  
повідомляв султана Мегмеда ІІ в листі, датованому жовтнем того 
ж року.

Занепокоєний подіями, що відбувалися в Північному Причо-
номор’ї, які призвели до ослаблення Кримського ханату і поси-
ленню Великої Орди, Мегмед ІІ в кінці 1476 або на початку (?) 
1477 року надсилає до Ахмата посла Карач-багатура із спеціаль-
ним посланням, в якому виражалось бажання султана налагодити 
дружні стосунки с ханом. З свого боку Ахмат надсилає до султа-
на на початку червня 1477 року свого племінника Азіз-Ходжу з 
листом до султана. Але на цьому обмін дипломатичними місіями 
між Великою Ордою і султаном припинився. Очевидно, султан 
Мегмет та його оточення взяли курс на зміцнення Кримського ха-
нату, яке б відігравало роль військово-політичної буферної зони 
та союзника османів у Північному Причорномор’ї.

Конфлікт між беєм Емінеком та Нур-Девлетом і Хайдаром, 
про який ширінський бей повідомляв султану, призвів до того, що 
восени 1478 року Емінек направив лист до султана з проханням 
прислати ханом в Крим Менглі-Ґірея. Ситуація очевидно настіль-
ки загострилась, що незабаром Менглі-Ґірей був відправлений до 
Кафи (Кефе), де перебував під охороною османів як почесний по-
лонений.
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Поява восени 1478 року в Криму Менглі-Ґірея, очевидно по-
винна була вплинути на характер відносин Нур-Девлета і Хайда-
ра, що вели міжусобну боротьбу. Стабілізація в кінці 1478 року 
політичної ситуації в Кримському ханаті, відповідала інтересам 
Емінека, який при тому, що претендент на престол утримував-
ся турками в Кафі, практично самостійно правив державою. Але  
при першій же нагоді хан втік із під варти під час змагання в 
стрільбі із лука.

Про цей епізод доволі докладно повідомляє І. Барбаро, що 
дозволяє дещо по іншому охарактеризувати політичні відноси-
ни між Менглі-Ґіреєм і Мегмедом ІІ в 1478–1481 роках. Втеча 
Менглі-Ґірея із під варти, встановлення влади на території всієї 
держави реально свідчить про те, що Менглі-Ґірей своїми діями 
порушив всілякі зобов’язання, які напевно ним були дані султану, 
і без “благословення” заволодів престолом. 

Таким чином, у 1478 р. Менглі-Ґірей зайняв кримський пре-
стол. Свідчення І. Барбаро та аналіз подальших подій доказують, 
що інформація, яка подається в пізніх татарських та турецьких 
хроніках, про зведення Менглі-Ґірея на престол в Стамбулі та під-
писання договору між ханом і султаном, являються скоріше ви-
мислом ніж відображають реальні події.

Отрощенко І.В. (м. Київ)
КУЛЬТУРНА, ДУХОВНА ЄДНІСТЬ МОНГОЛЬСЬКИХ 

НАРОДІВ У СПРИЙНЯТТІ БУРЯТСЬКОЇ ЕЛІТИ В 1990-ті рр.
На початку 1990-х рр. в Бурятії, як і в багатьох інших респу-

бліках СРСР, спостерігався підйом національної самосвідомості, 
рушієм якого була бурятська інтелігенція. На початковому етапі 
національного відродження загальнобурятські з’їзди та ново-
створені суспільно-політичні об’єднання серед низки інших ра-
дикальних реформ запропонували переорієнтувати свої духовні 
інтереси на союз з Монголією, зміцнити зв’язки з монгольською 
спільнотою, активізувати інтерес до спільних витоків монголь-
ської та бурятської культури. 

До політичних об’єднань, які в 1990-ті рр. так чи інакше під-
тримували ідею духовної, культурної єдності монгольських наро-
дів, відносилися: Бурят-Монгольська народна партія (ств. 1990 р.), 
Загальнобурятська асоціація розвитку культури (ств. 1991 р.), Рух 
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національної єдності “Негедел” (ств. 1992 р.) та Конгрес бурят-
ського народу (ств. 1996 р.). Ці організація, зокрема, неодноразо-
во, хоча й безрезультатно, висували питання про повернення тра-
диційної назви “Бурят-Монголія” республіці. Члени суспільного 
радикального руху національної орієнтації “Негедел” виступали, 
зокрема, навіть за вихід етнічної Бурятії з Росії, консолідацію мон-
голомовних народів і створення Центрально-Азійської федерації, 
до якої, окрім Бурятії та Монголії, мали увійти Тува, Калмикія та 
два автономні райони КНР. Підсумки виборів і дані соціологіч-
них досліджень свідчать, що національні рухи і партії не мають 
достатньої підтримки серед бурятського населення. Це, перш за 
все, стосується Бурят-Монгольської народної партії та руху “Не-
гедел”, кількість членів яких незначна. При цьому слід зазначити, 
що в Бурятії немає регіональних т. зв. націоналістичних ЗМІ, які 
б, зокрема, належним чином висвітлювали позицію бурятської 
еліти на перспективи розвитку монгольського світу.

Приведемо деякі міркування щодо зазначеної культурної ін-
теграції представників наукової інтелігенції, зокрема, активних 
діячів бурятського національно-культурного відродження, ко-
лишніх ідеологів Бурят-Монгольської народної партії – Ш. Чи-
мітдоржієва та І. Урбанаєвої. Так, І. Урбанаєва у своїх наукових 
працях стверджує: “Майже немає надії на те, що монгольський 
світ здобуде коли-небудь в майбутньому політичну єдність. І чи 
потрібно це? Набагато важливіше знайти сучасні дійсні засади 
для єдності, які не залежали б від політичних кордонів. Це шлях 
розвитку нашої давньої спільної духовної традиції”. Звернення 
до цієї духовної традиції характерне і для Ш. Чимітдоржієва: 
“Сьогодні перед нами стоїть завдання – долучити бурятське насе-
лення до давньої центрально-азійської цивілізації, перш за все, до 
спорідненої бурятам монгольській культури”. На думку вченого, 
справжнє відродження бурятського народу може бути лише при 
щільних контактах з Монголією. Треба спільно відновити істинну 
багатовікову історію, відродити традиційну культуру, активізува-
ти зв’язки між народами монгольського світу, перш за все, куль-
турно-мовні, релігійні, економічні. Культурно-мовна ж проблема 
нерозривно пов’язана з проблемою збереження етносу. За слова-
ми Ш. Чимітдоржієва, “якщо ми, буряти, підемо разом з іншими 
монгольськими народами, збережемося як бурят-монгольський 
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етнос зі своєю рідною, материнською мовою та багатовіковою 
культурою”. Отже, мова може йти про духовно-культурну інте-
грацію з монгольським світом. Такій позиції частково відповідає 
й концепція З. Морохоєвої, яка пропонує об’єднання народів Цен-
тральної Азії навколо завдання розвитку національних культур. 
Ця “монгольська ідея” ставить за мету об’єднання народів Цен-
тральної Азії на засадах створення спільного культурного про-
стору, що зробило б можливим створення кожним з народів свого 
громадянського суспільства. З. Морохоєва пропонує також ство-
рення постійного органу – Конгресу монгольської ідеї, до якого 
б входили представники від всіх народів Центральної Азії на за-
садах рівності і визнання суверенних і невід’ємних прав кожного 
з цих народів. Діяльність Конгресу мала б своїм завданням допо-
могу всім народам-учасникам в розробці національної ідеології 
та культури, у введенні інститутів, необхідних для виникнення 
громадянського суспільства.

Усвідомлення спільної духовної спадщини особливого значен-
ня набуває при обговоренні проблеми подальшого розвитку бу-
рятської мови. Багато хто з представників інтелігенції пропонує 
залишити кирилицю на халха-монгольському діалекті для набли-
ження до загально-монгольської літературної мови. Пропонуєть-
ся також розширити вивчення старомонгольської писемної мови. 

Опосередковано сприяє усвідомленню приналежності до мон-
гольського світу відродження в Бурятії таких ознак національної 
культури як-то: народні свята (Сагалган, Сурхабан), традиційні 
релігії (буддизм та шаманізм), а також проведення різноманіт-
них симпозіумів з представниками інших монгольських народів, 
спрямованих на вивчення спільної культурної спадщини та пер-
спектив подальшого розвитку .

В пошуках національної ідеї спостерігаються спроби форму-
вання нових теорій на філософському та релігійному ґрунті, як-то 
тенгріанство, яке апелює до єдиної центрально-азійської номадної 
культури. На думку ідеолога цього руху – філософа І. Урбанаєвої, 
саме ця духовна традиція, відновлена в своїй давній сутності і в су-
часній формі, стане джерелом підвищення життєздатності та енер-
гії сучасних монгольських народів. На цьому найважчому шляху 
давнє тенгріанство, що його називають шаманізмом, настільки ж 
необхідне, як і вчення Будди, і спадщина Упанішад і Вед.
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Отже, серед бурятів Російської Федерації, як в 1990-ті рр., так 
і наразі, тривають процеси усвідомлення себе як частини мон-
гольської цивілізації. Орієнтація частини бурятської інтелігенції 
на культурне об’єднання з монголами нагадує національний рух 
початку ХХ ст., коли відповідної позиції дотримувалися “крайні 
народники” та “стародумці”. Загалом для бурятської спільноти 
ключовим питанням продовжує залишатися розробка національ-
ної ідеї, усвідомлення своєї ролі у світі. 

Тищенко К.М. (м. Київ)
МОНҐОЛЬСЬКА ТОПОНІМІЯ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ

1. Недавні дослідження запровадили до наукового обігу зна-
чний матеріал про існування монґольських етнофорних топо-
німів у Центральній Європі, однокореневих з аналогічними на-
звами у Чехії, Польщі й Україні (Hunfeld – Unín – Unin – Гуньки; 
Albernau – Olbramy / Obrażejowice – Оброшин, Ображіївка) [див. 
Тищенко 2004, 20051]. При цьому у низці німецьких складних 
топонімів було виділено й досліджено фінальну частину -ungen/ 
-ingen (<*-üngen), що вживається в інших назвах як топооснова 
(Unering, Undorf, Ungelstetten, Ingelheim, Uengingen) з тим самим 
імовірним значенням “гун” [Тищенко 20052]. Така ж особливість 
виявлена і в аналогічних етнофорних назвах на сході – від рос. 
Унеча (Брянс.) / білор. Рад.унь (3) і укр. Унучки/Тор.унь до пол. 
Uniszewo / Toruń і чес. Unětice / Radouň. Не менш важливим ста-
ло виявлення у складі низки цих же етнофорних топонімів мон-
ґольської морфеми множини -уут, -ууд: українське село Онýт Чв, 
р. Внуди См, мад. Onod (Vnud, Olnod). Ця морфема семантично 
відповідає пізнішій мадярській -k (укр. Онок, поріг Унук / Вовніг 
тощо) і часом зазнає дублювання слов’янськими морфологічни-
ми засобами – р. Внуди, Вовніги [див. Величко, І, 77]. Ця ж сама 
морфема множини впізнавана і в топонімах від основи монґ. *sa-
uxat-, *sauγat- ‘дарунки з військової здобичі’ [див. Менгес], як-
от Солхат, Солгутове, Согутьево РФ, понад 20 назв Солотвин, 
Салтів, Солтичів, Солотська, Soldaia, Слатин, Слот, Слоут, 
Славута (3), Слов’ятин тощо. Подальша перевірка топонімічно-
го контексту цих назв на карті щоразу виявляє включеність їх до 
більш або менш виразного алтайського тополандшафту, як-от для 
с. Онут Чв, відомого з літопису від 1213 р. на р. Онут: сусідні 
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села – Баламутівка, Боянчук, далі Худиківці, Худіївці, Шупарка, 
Дунів, Добринівці (з виразними слідами народної етимології).

2. Виявлено цілі пасма відповідностей монґольських топоос-
нов у топоніміях 4 країн: Жовква / Żołkiew – Żelechów – Želechy – 
Zschillichau (!) / Zschölkau / Schelkau (пор. монґ. желех-/жолх- ‘ви-
куп’); або Жашків / Зашків – Zaszków – Zašovice – Zschaschelwitz 
/ Zaschwitz (2) / Sassnitz (пор. монґ. жашк- ‘ясак; влада, уряд’); 
або ще Шпанів/ р. Шпанська – Żupawa, Szczepanów – Španska do-
lina – Spang / Espenau (пор. аварс. жупан- ‘каганський намісник 
на чолі жупи’). На теренах Німеччини, що набувають ключової 
ролі для датування цих імовірних ранніх монґолізмів, виявлене 
довге пасмо алтайських тополандшафтів, які перетинають країну 
в широтному напрямі від Верхньої Саксонії до Рейнланд-Пфальцу 
зі славетним Hunsrück ‘Гунським схилом’ – історичною областю 
уздовж р. Мозель у напрямку до Каталаунських полів з багатою 
гунською топонімією і гунськими курганами Hünengräber. При 
цьому порівняння з даними А. Амброза в цілому виявляє відпо-
відність алтайських тополандшафтів і досліджених археологами 
місць гунських стоянок від Угорщини до Ельзасу [див. Амброз].

3. Велика концентрація монґольських назв відзначена на пів-
ночі Німеччини так само в оточенні Hünengräber від о. Рюґен 
і Шлезвіґа до Нідерландів, де існує свій Hondsrug ‘Гунський 
схил’ на південь від Ґронінґена. У Верхній Саксонії виявлений 
унікальний ареал поширення назв із незвичними для німецької 
писемності сполученнями -zsch-, -tzsch-. Як показано на низ-
ці прикладів, ці орфограми могли передавати монґольські зву-
ки [ж, дж]. Так, наприклад, топооснова таких численних назв, 
як Zschepa, Zschepen, Zschepkau, Zschepplin, Zschepplitz, Zsch-
eiplitz, Schwepnitz, Schweppenhausen може бути співвіднесена 
з монґ. жепа-/жупа- ‘адміністративний округ на чолі з жупа-
ном’. У цьому ж районі розташоване найбільше в Німеччині 
загущення назв від топооснови Chur- (пор. монґ. хур- ‘хурал, 
курилтай’): Chursdorf (3), Kleinchursdorf, Cursdorf, Chursschütz 
з поодинокими аналогами в інших районах Німеччини (два під 
Гамбурґом, по одному під Берліном і Реґенсбурґом). Окремо до-
сліджено географічне розміщено німецьких назв Tabarz, Tabert-
shausen і, очевидно, змінених народною етимологією Tauperlitz, 
Tawern, Tauberzell з похідними. Показана невипадкова наявність 
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назви Tabarz в Тюринґії – адже тюринґи виявилися гунськими 
антами (‘присяглими’), як і слов’яни і частина інших варвар-
ських племен, і брали участь у грабіжницьких походах гунів на 
Ґаллію [Тищенко 20052]. Німецька топооснова Tabar- також має 
численні аналоги в топоніміконах 4 країн і набуває діагностич-
ної ролі для ранішого датування цих топонімів. Разом з існу-
ванням у Польщі 8 назв такого ж типу (Tabórz, Tabor(y)) це су-
перечить думці А. Брюкнера про пізнє запозичення польського 
апелятиву tabor ‘табір’ з угорської через чеську [пор. Brückner, 
563]. Простежено також ряди відповідностей можливим мон-
ґольським апелятивам топооснов Німеччини Sulz- ‘дарунок із 
здобичі’, Cham- ‘межа’, Cheb- ‘зразок, копил’, Chotun- ‘група 
юрт, кочове селище’, Chien-/Chiem- ‘хин’. Сама географія цих 
алтайських топонімів, масово представлених на Заході, веде до 
логічного висновку про поширення їх тут від IV–VIII ст. 

4. Виявлені у Центральній Європі алтайські тополандшафти 
містять і топооснови з характеристиками місцевими мовами 
фізично сильних азійських степовиків (Riesen ‘велетні’, Riesa, 
Riesdorf), а також їхнього незвичного для європейців харчуван-
ня – в’яленого м’яса і конини (чес. Mrchojedy ‘їдці сирого м’яса’, 
Konojedy (2), пол. Konojady (2)). У Німеччині зафіксована, крім 
того, ще одна типова риса кочового побуту – розташування киби-
ток колом, навколо шатра володаря. Понад 80 назв з компонентом 
-ring- утворюють унікальне загущення у Вестфалії: це численні 
ойконіми типу Ringstedt ‘кругова стоянка’, Ringweiler ‘мешканці 
колом’, а також з формантом -ringhausen, як-от Alle/ringhausen, 
Herd/ringhausen, Wieme-, Hespe-, Welle-, Ei-, Rob-, Dinge- тощо. 
Між ними не бракує промовистих назв типу Hünningen, Hüntrup, 
Wünnenberg, гори Hunau, Homberg; села Meggen, Espenau, Anfeld, 
Ahntal, Drewer, Everberg, Albertshausen.

5. У повній відповідності з даними історичних джерел, мон-
ґольські тополандшафти Німеччини реґулярно включають певну 
кількість топонімів, що вказують на присутність слов’ян (Wend-
en, Wineden, Kölleda, Kraja, Krailling – зокрема, при сусідньому 
Königswiesen) [Autoatlas, 84–85], франків (численні назви типу 
Frankenheim, Frankenhausen), аварів (десятки ойконімів Albero-
de, Albershausen), а також антів (Ants.dorf, Antorf, Anden.haus-
en), – пор. етимологію О.І. Попова від алт. and ‘клятва, присяга’. 
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Стає очевидним, що місцеве населення відрізняло підлеглі гу-
нам антські племена від самих степовиків – монґолів, хинів, 
тюрків, які у Німеччині згадані відповідно у 38, 6 і 20 ойконі-
мах типу Mögeldorf, Muggesfelde, Chemnitz, Chieming, Türkheim, 
Türkenfeld. Остання група назв досі залишалася без належної 
наукової оцінки, і лише тепер може бути трактована як законо-
мірний складник загальної картини тополандшафтів Німеччини 
алтайського походження.
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Тортика А.А. (г. Харьков)
ЛОКАЛИЗАЦИЯ БУРТАСОВ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ 
АВТОРОВ И ПОДОНЬЕ-ПРИДОНЕЧЬЕ В VIII–X вв.

В трудах арабо-персидских авторов содержаться сведения о 
существовании народа буртас, расположенного по соседству от 
хазар и подчиненного Хазарскому каганату. В большинстве слу-
чаев информация о буртасах восходит к т.н. “Анонимной запис-
ке”, посвященной описанию месторасположения, численности, 
хозяйства и военного потенциала различных народов. Одним из 
первых сведения “Анонимной записки” воспроизвел Ибн Русте 
(нач. X в.). В рамках той же традиции находится автор “Худуд ал-
‘Алам”, ал-Бакри, Гардизи. Как отмечает Т.М. Калинина, вплоть 
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до XVII в. у ряда восточных писателей с той или иной степенью 
полноты и искажений воспроизводиться “Анонимная записка”.

У ал-Истахри (Х в.), ал-Масуди (Х в.), Ибн Хаукаля(Х в.), а 
также у ал-Идриси (XII в.), “Анонимная записка” дополняется 
новыми данными, связанными с уточнением представлений о 
водных путях в Восточной Европе, либо, с изменением геополи-
тической ситуации в Поволжье после похода русов 969 г.

Сведения о буртасах были подвергнуты научной интерпрета-
ции ещё в начале XIX в. Итог более чем 150 летнего изучения 
буртасской проблемы подвел Б.А. Васильев в 1960 г. Он отметил 
существование целого ряда точек зрения на локализацию бурта-
сов. Тем не менее, при всех разночтениях между исследователями, 
подавляющее большинство из них определяло местонахождение 
буртасов в районе среднего Поволжья. Следует особо подчерк-
нуть, что востоковеды разных поколений достаточно уверенно 
отождествляют буртасов с мордвой и располагают их на правом 
берегу Волги, примерно в ее среднем течении (В.В. Бартольд, 
Б.Н. Заходер, А.П. Новосельцев, И.Г. Коновалова и тд.).

В то же время археологи, этнографы и лингвисты, изучавшие 
этническую ситуацию в Поволжье, находили ряд противоречий 
в «мордовской» гипотезе идентификации буртасов. Именно нео-
днократное отрицание «мордовской» принадлежности буртасов, 
выдвижение ряда альтернативных мнений на проблему их этни-
ческого происхождения (татары, чуваши, венгры и даже чечен-
цы), послужили поводом для формулировки еще одной гипотезы. 
Она была высказана Г.Е. Афанасьевым и суть ее заключается в 
том, что с буртасами необходимо связывать население лесостеп-
ного (аланского) варианта салтово-маяцкой культуры VIII–X вв. 
Г.Е. Афанасьев полагает, что география распространения архео-
логических памятников По донья-Подонцовья полностью 
соответствуют рассказам о буртасах арабо-персидских авто-
ров. Насколько справедливо это мнение и предстоит установить 
в настоящей работе.

Анализ соответствующих источников позволяет утверждать, 
что приволжская локализация буртасов по-прежнему является наи-
более приемлемой. Если и не располагать основной массив бурта-
сов непосредственно на правом берегу Волги, то в любом случае 
место расселения этого союза племен тяготеет к ее бассейну и для 
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всех восточных авторов ассоциируется именно с этой рекой. В пе-
риод хазарского мира, с VIII по сер. X вв. буртасы могли занимать 
обширную территорию Поволжья, включающую как лесную, так 
и лесостепную зоны. Все восточные авторы свидетельствуют о 
достаточно большой относительной протяженности земли бурта-
сов. Практически всю вторую половину пути от хазар к болгарам 
купцы следовали вдоль земли буртасов. Не все эти земли были 
одинаково густо заселены, здесь были, как пишут средневековые 
географы, пустоши, леса, источники. Известно так же, что у бур-
тасов не было государственности и жили они племенным строем. 
В таких условиях на обширных пространствах, в разнообразном 
ландшафте могли жить и вести хозяйство племена разной этни-
ческой принадлежности. Собирательным обозначением для это-
го разношерстного населения стало имя буртасов, которые, по 
всей видимости, ближе всех находились к Волге и создали, тем 
самым, впечатление и о более глубинных племенах. Не исключе-
но, в этой связи, что в состав союза буртасов входила и мордва, 
постоянный житель указанного региона, и какие-то другие, не со-
хранившиеся до нашего времени этносы, вполне возможно, что и 
позднеиранского происхождения.
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Борділовська О.А (м. Київ)
ІДЕЯ ПАКИСТАНУ ТА ВИТОКИ 

КАШМІРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ
Кашмірська проблема вже протягом більше ніж півсторіччя за-

лишається однією з головних причин (а швидше – приводів) для 
індійсько-пакистанської конфронтації, яке вже декілька разів пере-
ростала у справжні збройні протистояння. У вирішенні конфлік-
тної ситуації зацікавлені не лише ці дві держави, а й усі країни 
субконтиненту, найближчі сусіди в Азії; так само й в усьому світі 
зацікавлені у збереженні миру в регіоні. Складність, і навіть, на 
сучасному етапі, неможливість її вирішення полягає, безумовно, у 
різниці підходів Індії та Пакистану до можливих шляхів врегулю-
вання. Відомо, що Індія завжди вважала за пріоритет двосторонній 
діалог, у той час, як Пакистан постійно апелює до світової спільно-
ти і шукає вирішення ситуації шляхом залучення третіх сторін. 

Корені Кашмірської проблеми найчастіше пов’язують з релі-
гійним підґрунтям. Після розділу Британської Індії 15 серпня на 
континенті виникли дві незалежні держави – домініон Індійський 
Союз, який проголоси одним з основних державних принципів 
секуляризм та Пакистан. Останній, як відомо, був створений саме 
як ісламська держава, і тому волів би бачити Кашмір в своєму 
складі, претендуючи на “захист” мусульман штату. Ідейним під-
ґрунтям цієї держави стала теорія двох націй М.А. Джинни, який 
називав співіснування індусів і мусульман в єдиній Індії “химе-
рою”. Індія не визнавала тоді і не визнає тепер створення двох на-
цій за релігійною ознакою, до того ж вказує на те, що на території 
Кашміру мешкають представники різних конфесій (крім мусуль-
ман – індуси на півдні, в Джамму, та буддисти у регіоні Ладакх, 
тому мали бути враховані інтереси всіх вище згаданих релігійних 
общин штату. Наразі Республіка Індія вважає приєднання шта-
ту Джамму і Кашмір остаточним (після прийняття конституції 
штату 1957 р.) і правомірним. Проте слід зазначити, що цей штат 
єдиний у складі індійської федерації, де мусульмани складають 
переважну більшість населення – 80%, що дає підстави сучасним 
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прихильникам теорії “двох націй” час від час піднімати питання 
Кашміру.

Проте, витоки цієї проблеми, на думку автора, слід шукати 
саме у важливому геополітичному розташуванні Кашміру, про що 
свого часу писав Неру, відзначаючи, що Кашмір – серце Азії, те-
риторія, через яку проходять усі важливі шляхи до Центральної, 
Південної та Східної Азії, тому таким важливим для Індії було 
залишити у своєму складі Джамму і Кашмір. Ускладнювалась си-
туація й тим, що на момент розділу колишньої Британської Індії 
Кашмір мав тісні зв’язки з обома молодими незалежними держа-
вами, і розірвати їх було вкрай важко. До того ж, у самому Пакис-
тані, так само, як в Індії, чудово розуміли стратегічну важливість 
цієї території, яка межує з Афганістаном та Китаєм і є справжнім 
перехрестям найважливіших транскордонних шляхів.

Вперше таке усвідомлення знайшло своє виявлення у самій 
ідеї Пакистану, що з’явилася на початку 30-х років ХХ ст. серед 
індійських емігрантів – мусульман у Британії. “Пакистан” – сло-
во спільне для мов урду та фарсі, що означає “земля чистих”, тоб-
то – справжніх мусульман. Проте слово це має інше походження, 
оскільки складається з початкових літер назв тих територій, які 
мали увійти до його складу, за задумом авторів цієї ідеї: Пан-
джаб, Афганія (Північно-західна прикордонна провінція), Каш-
мір, Іран (провінція), Сіндх і Тохарістан. Принаймні, таким бачив 
майбутній склад держави мусульман “батько” теорії двох націй 
М.А. Джинна, який вважав, що тільки іслам, як релігія та певний 
соціально-правовий кодекс, зможе забезпечити належний рівень 
існування мусульман південно азійського континенту. Під час 
прийняття історичної Лахорської декларації 1940 р. він оголо-
сив: “Жодна сила світу не зупинить створення Пакистану”. На 
його думку, англійці, як представники “західної цивілізації” не 
могли усвідомити важливість релігійно-ідейних норм для життя 
людини, і “забули” про кількість релігійних війн в історії. Він ві-
рив у те, що розділ колонії на дві держави – мусульманську та 
індуську – зможе запобігти конфліктам на релігійній основі. Про-
те хід історичних подій довів неможливість втілення цієї ідеї в 
життя остаточно (сьогодні в Індії мешкає більше мусульман, ніж 
у Пакистані), до того ж розділ 1947 р. спричинив величезну мі-
грацію населення, жахливі людські втрати та економічні збитки. 
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Хоча засновник Пакистану М.А. Джинна, скоріше за все, був 
прихильником проведення певних демократичних реформ, відсто-
ював ідеї рівності усіх віруючих мусульман, ситуація згодом було 
змінилася. Деякі дослідники взагалі бачать створення Пакистану як 
результат активної діяльності Мусульманської Ліги на чолі з Джин-
ною саме завдяки талантам останнього, що дає підстави стверджува-
ти: “Спонтанне волевиявлення мусульман субконтиненту на користь 
лозунгів партії Мусульманська Ліга …не було природним, органіч-
ним потягом до демократії. Це була данина харизмі та неабияким 
якостям Джинни як лідера”, вважає російський дослідник О. Пле-
шов. Від початків свого існування Пакистан намагався довести свою 
життєздатність, і тому міжнародна діяльність держави мала досить 
агресивний характер, принаймні – у масштабах регіону, а проблема 
Кашміру стала справді чудовою нагодою для постійної конфронтації 
з більш могутнім сусідом. Більшість іноземних спостерігачів з цього 
приводу зазначають, що Пакистан – не суперник для Індії, ці держа-
ви – різного калібру та рівня. Чим раніше це визнають в самому Па-
кистані, тим краще, перспективи Пакистану на світовій арені багато 
в чому будуть залежати від стосунків з Індією. Абсолютно необхідно 
змінити стратегічний курс і піти на примирення з великим сусідом, 
або, принаймні на конструктивний діалог.

Завгородній Ю.Ю. (м. Київ)
“ВАЙШЕШИКА-СУТРИ” КАНАДИ (І.1.1–31): 

ПЕРЕКЛАД Й ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОМЕНТАР
У нашому дослідженні ми робимо спробу відновити інтерес у 

вітчизняній академічній науці до вивчення індійської релігійно-
філософської думки, санскритології, а також прагнемо зміцнити 
позиції філософського традиціоналізму (Philosophia perennis).

1. Санскритологія в Україні.
Академічне вивчення і викладання санскриту в Україні роз-

почалося у першій третині ХІХ ст. Це відбулося завдяки пере-
їзду на службу до Харкова доктора філософії Ляйпцигського 
університету І.А.Б. Дорна (1805–1881). Відтоді санскритологія 
безперервно розвивалася в Україні до 1917 р. Окрім Харкова 
(В.І. Шерцль, О.(А.) В. Попов, Д.М. Овсянико-Куликовський, 
П.Г. Ріттер), вивчення і викладання санскриту відбувалося в Одесі  
(І.В. Ягич, Д.М. Овсянико-Куликовський), Києві (Ф.І. Кнауер), 
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Львові (А. Гавронський, С. Шайєр, С. Стасяк, В. Шаян) та Ніжи-
ні (В.В. Качановський). 

Надалі, до 1990-х рр. включно, відома тільки короткочасна 
спроба М.М. Кнороза відновити санскритологію у Львівському 
університеті наприкінці 1950-х рр. 

Відтак відновлення викладання санскриту відбулося тільки у 
січні 1994 р. на гуманітарному факультеті Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія”. Курс викладала К.В. Довбня, 
випускник Східного факультету Ленінградського університету. У 
1994–1995 навчальному році санскрит у НаУКМА продовжила ви-
кладати пані Рам’я (Індія). З осені 1995 р. і дотепер санскрит на 
курсах фонду “Далекий Схід” у Києві викладає Д.О. Луценко. Він 
починав вивчати санскрит у К.В. Довбні, а продовжував – під час 
річного стажування – у відомого індолога та санскритолога, до-
слідника дгармашастр й упанішад П. Олівелла (США).

2. Вивчення індійської філософії: деякі методологічні аспекти.
Методологічні (або ж світоглядні) засади, на підставі яких 

здійснюється історико-філософське дослідження, відіграють 
ключову роль. Вони виявляються тими висхідними позиціями, 
які задають і формують дослідницький результат. Що стосуєть-
ся індійської філософії, то значущість обраної методології під-
силюється відчутною смисловою (етнокультурною), а нерідко і 
часовою відстанню. Відтак може формуватися неадекватний чи 
тенденційний образ (уявлення) індійської філософії. 

Наведу кілька тез, врахування яких, на мою думку, може убез-
печити дослідника від небажаних результатів.

– Те, що європейські дослідники в Індії називають “філософі-
єю”, не має еквіваленту в санскриті, а відтак покривається кілько-
ма близькими за змістом поняттями (напр., tarka, dar^ana, @nv$k-
&ik$, san@tana dharma).

– Як правило, індійська філософія базується на не-людському 
знанні і підпорядкована досягненню Вищої Тотожності (звільнен-
ню, mok&a). Окрім логіко-дискурсивного знання (sa>v=ti-satyam), 
важливу роль відіграє безпосередній досвід осягнення абсолют-
ної істини (param@rtha-satyam). У цьому своєму аспекті індійська 
філософія тяжіє до античної та середньовічної європейської дум-
ки. Така тенденція для індійської філософії залишається визна-
чальною і сьогодні, попри європейський інтелектуальний вплив.
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– В цілому індійська філософія не феномен минулого, як на-
приклад антична філософія, а безперервна традиція, яка налічує 
понад 2500 років. За своєю сутністю вона не кабінетна і не ака-
демічна, а жива і реальна. Ключовою фігурою виступає духовний 
учитель (guru), а також його учень (^i&ya). Відтак важливу роль 
відіграє усна передача знань і досвіду (para>para+sa>prad@ya). 

3. Вайшешика даршана та “Вайшешика-сутри” Канади.
Вайшешика (від vi^e&a,  специфічне, специфікуюча характе-

ристика) – одна з шести давньоіндійських ортодоксальних релі-
гійно-філософських систем, яка визнає авторитет Вед. Її парою 
виступає ньяя. Якщо використовувати європейську термінологію, 
то вайшешика займається насамперед питаннями онтології, тоді 
як ньяя – теорією пізнання. 

Вивчення вайшешика даршани за межами Індії започаткував 
англієць Т. Кольбрук (1765–1837), видавши у 1824 р. роботу “На-
риси з індійської філософії”. Відтоді кожне з серйозних дослі-
джень, присвячене історії індійської філософії, вайшешиці відво-
дить чільне місце. Про існуючий інтерес до вивчення вайшешики 
можуть свідчити, як відома бібліографія К. Поттера (див. Potter, 
1995), так і нещодавно видана праця В. Лисенко “Універсум вай-
шешикі” (Лысенко, 2003) і переклад “Вайшешика-сутр” Канади, 
здійснений Д. Чакрабарті (Chakrabarty, 2003). 

“Вайшешика-сутри” (Vai^e&ika  s#tras) написані засновником 
вайшешика даршани Канадою (Ka%@da), який жив між VI ст. до 
н. е. і III ст. н. е. “Вайшешика-сутри” – перший текст вайшешика 
даршани і один із базових, на який, згідно з особливістю індій-
ського філософування, будуть писатися пізніші коментарі. 

Першими, хто звернувся до вайшешика даршани в Україні, 
були О.М. Новицький (1806–1884) та С.С. Гогоцький (1813–
1889). Але, ні “Вайшешика-сутри”, ні інші тексти вайшешики 
українською мовою ще не перекладалися. 

Пропонується переклад 31 сутри першого параграфу, пер-
шого розділу “Вайшешика-сутр”. Переклад здійснювався з сан-
скритського оригіналу, який наводиться у вже згаданому видан-
ні Д. Чакрабарті. Також ми зверталися до повного англомовного 
перекладу Д. Чакрабарті й російськомовного О. Гостєєвої (Гостє-
єва, 1963) та часткових М. Хатторі (Hattori, 1995) і В. Лисенко 
(Лысенко, 2003). 
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Працюючи над перекладом, ми виходили з вищезазначених 
методологічних міркувань. Окрема увага приділяється прояснен-
ню значень санскритської філософської термінології, а відтак і ро-
зумінню філософської проблематики самої вайшешика даршани.

Огнєва О.Д. (м. Луцьк)
ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА ЗА “НАМТХАРОМ ШАК’ЯМУНІ” 
ТАРАНАТХІ КУНГА-Н’ЇНБО

В історії тібетського буддійського мистецтва Таранатха Кунга-
н’їнбо (1575–1634), знаний історик і проповідник, відомий в кіль-
кох іпостасях. Одна з них – знавець образотворчого мистецтва. 
Як великий практик та художник, згідно власного намтхару, або 
автобіографії, він був автором живописних зображень (малював 
тхангки), керував реставраційними роботами в храмах та монас-
тирях і особисто брав участь у відновленні інтер’єрів. Накопиче-
ний досвід практика Таранатха втілював у теоритичних тракта-
тах, присвячених визначенню природи образотворчого мистецтва 
в традиції буддійської школи джонанг, до якої належав особисто. 
До проблем образотворчого мистецтва цей тібетський вчитель 
звертається і в “Намтхарі Будди Шак’ямуні”, або “Житії Будди 
Шак’ямуні”, присвятивши її розгляду кілька сюжетів з життя ве-
ликого засновника першої світової релігії.

Зображення, як таке, є відображенням – сукн’єн (скр. pratibi-
mba, тіб. gzugs-brñan, відбиття) образу Будди Шак’ямуні, сяйво 
якого відбилося на тканині. Сюжет у короткому вигляді містить 
наступне. Виникла необхідність у створенні зображення Вчителя. 
Художникам ніяким чином не вдавалося передати його характер-
ні ознаки, тобто “тридцять дві головні ознаки великої людини” 
(скр. lakshana, тіб. mtshan, ознака), оскільки їм заважало сяйво 
його тіла. Вони звернулись до Шак’ямуні по допомогу. Він встав 
таким чином, що сяйво відбилось на тканині, залишивши тінь, 
яку художники заповнили барвами (Намтхар, № 54, 84а2–86б7). 
В сюжеті визначено два важливих моменти: зображення є відбит-
ком, проекцією тіла Будди; зображення з’явилось тому, що вини-
кла необхідність навернення до Вчення нового адепта.

Зображення, окрім живопису, існує в скульптурному вигляді, і 
може створюватися майстром за власним уявленням. За сюжетом 
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батько брахман вирішив одружити сина. Син погоджується, але 
тільки, якщо брахман знайде йому дівчину за скульптурним пор-
третом, створеним за уявою сина. Весілля відбулося, а згодом по-
дружжя стає послідовниками Шак’ямуні (Намтхар № 57, 89б7–
90б6). Зображення, в даному сюжеті, постає знаком єдності, ви-
явлення спільної природи, властивої живим істотам, що дозволяє 
їм обрати вірний шлях удосконалення власної природи.

Зображення постає денотатом присутності Будди Шак’ямуні там 
і в той час, де не можлива його фізична поява. Окрім того, в такій 
ситуації виникає потреба в слові, що пояснює вчення. За сюжетом 
донька сингальського царя ступає на шлях віри, побачивши зобра-
ження Вчителя, що супроводжувалося поясненням закону дванад-
цяти ланок взаємообумовленого буття (скр. pratītyasamutpāda, тіб. 
rten-brel), що змушує живу істоту весь час втілюватися в тому чи 
іншому світі буддийського Всесвіту (Намтхар № 75, 113б6–115а6). 
Зображення і текст постають необхідними умовами для подальшо-
го поширення віровчення і навернення нових його послідовників в 
умовах фізичної відсутності Вчителя.

Як великий знавець історії буддійського віровчення, буддійського 
образотворчого мистецтва Таранатха спирався на власний досвід 
знайомства з творами інших країн, народи яких сповідали буддизм. 
Зображення, що мали місіонерське призначення (а це могли бути 
як скульптурні так і живописні твори) і належали художній тра-
диції Індії, Непалу, Кашміру супроводжувалися коротким поясню-
вальним текстом. Такі тексти відтворювали в традиції буддійсько-
го віровчення або символ віри, або картину світу, або визначення 
природи Дгарми і в поєднанні із зображенням поставали однією з 
умов, необхідних для проповіді слова Будди Шак’ямуні. Присут-
ність подібних сюжетів у трактаті, присвяченому життєопису вели-
кого Вчителя, та й ще розрахованому на усне відтворення, значно 
розширювало можливості проповіді Дгарми і слугувало ще одним 
нагадуванням про істинну природу тіла Пробудженного.

Романенко О.В. (м. Київ)
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ 

ТА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕДИЧНОЇ РЕЛІГІЇ
Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853 маєток 

Каховка Таврійської губернії – 1920 Одеса) – історик літератури, 
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мовознавець (санскритолог, іраніст, славіст, романіст) та сходо-
знавець, професор, почесний академік Петербурзької АН, один із 
перших на території Російської імперії, хто досліджував санскрит, 
ведійську та іранську міфологію й релігію, індійську філософію, за-
ймався компаративістикою міфологічних ідей індійців, іранців, гре-
ків та семітів, римлян і германців на основі оригінальних текстів.

Середню освіту він здобув у симферопольській гімназії, вищу – 
в Петербурзькому університеті (1871–1873) та на історико-філо-
логічному факультеті Новоросійського університету (1873–1876), 
далі навчався в Празі й Парижі (1877–1881) в А. Бергеня (сан-
скрит і Веди) і в Дж. Дармстетера (Авести, пахлеві й перська), у 
Московському університеті захистив pro venia legendi етюд “Раз-
бор ведийского мифа о соколе, принесшем цветок сомы”, після 
чого став приват-доцентом з мовознавства та санскриту Новоро-
сійського університету, захистив у Харківському університеті в 
1885 магістерську дисертацію “Опыт изучения вакхических куль-
тов индоевропейской древности, І. Культ божества Soma в древ-
ней Индии в эпоху Вед”, у 1887 році в Новоросійському універ-
ситеті захистив докторську дисертацію “К истории культа огня 
у индусов в эпоху Вед”, у тому ж році призначений професором 
Казанського університету, з 1888 по 1895 р. викладав порівняль-
ну граматику індоєвропейських мов і санскрит у Харківському 
університеті, де перебував у професорському складі з О.О. По-
тебнею (1888–1991), в подальшому став наступником психологіч-
ного напрямку Потебні. З середини 90-х Овсянико-Куликовський 
змінює свій інтерес на славістику та романістику.

Сходознавчі праці Овсянико-Куликовського (крім вищезгада-
них): “К вопросу о «быке» в религиозных представлениях древ-
него Востока”, “Ведийские этюды. Индра-вишвачаршани”, “Ре-
лігія индусов в епоху Вед”, “Ведийские этюды. Сыны Одити”, 
“Зачатки философского сознания у древних индусов”, “Очерки 
истории мысли”, “Самоубивство и Нирвана”.

На основі наведених праць накреслимо структуру ведичної ре-
лігії за Овсянико-Куликовським.

Релігія за Овсянико-Куликовським є наслідком дії первісної ло-
гіки, яка своєрідним чином поєднувала явища та їх причини, фор-
муючи певні релігійні ідеї та уявлення про одухотвореність світу. 
Але справжнім початком релігії вважає мову, яка має екстатичну 
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природу, нерозривно пов’язана з образами і за допомогою ритму 
й звуку вводила людину в релігійний екстаз. Овсянико-Куликов-
ський відслідковував виникнення монотеїзму в ведичній релігії 
та його розвиток у брахманізмі. Ведаїзм розглядався ним як ре-
лігія культу. За допомогою культу людина впливала на космос і 
богів, які брали свою силу з культу і жертвоприношень. Дотри-
мання порядку культу відповідало дотриманню порядку космо-
су й природи. Культ і природа, людина і боги як космічні сили є 
взаємозалежними.

Уособлюють культ божества Сома (екстатичний ритуальний 
напій), Агні (вогонь – втілення жерця в культі) і Вач (цариця мови, 
господарка гімнів (молитви) і культу). Вони, на відміну від інших 
богів, які є безсмертними завдяки культу, безсмертні насправді та 
є джерелом безсмертя для всіх богів і людського роду, є творчими 
первнями Всесвіту.

В основі природи літургії та всесвіту лежить ідея жертви, че-
рез жертву Пуруша створив Всесвіт. Символіка творіння й жерт-
ви пов’язана з ідеєю-символом бика. Бик був втіленням жертви, з 
якої народжуються істоти, божественної царської влади, чолові-
чої творчої енергії.

Іншим джерелом світу були Космічні Води, з яких виходить 
Зародок Світу і, власне, Всесвіт. Космічні води є втіленням жіно-
чого начала, матір’ю Світу. Чоловічим первнем Світу є жар tapas, 
бажання кamas, які втілені у вогні (в індійців), pathos у Філона 
Олександрійського та eros у греків.

Та найвищим досягненням ведичної думки є зародження ідей 
розвинутого монотеїзму у гімні Ригведи (Х. 129) про єдине, яке 
було до буття й небуття, яке стало основою Творіння.

Чувпило О.О. (м. Харків)
МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДІ Й РЕЛІГІЯ

Ставлення видатного діяча індійського національно-визволь-
ного руху й оригінального мислителя М.К. Ганді (Махатми Ган-
ді) (1869–1948) до релігії ще не знайшло достатнього висвітлен-
ня у вітчизняній та зарубіжній індологічній літературі. У даному 
нарисі висувається завдання систематизувати висловлювання 
М.К. Ганді про світові релігії з метою створення більш-менш ці-
лісної уяви про релігійні погляди Махатми. Головними джерелами 
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стали: праці М.К. Ганді, редаговані ним друковані періодичні ви-
дання та спогади найближчих соратників індійського лідера. 

Приступаючи до розгляду поставленого питання, слід зверну-
ти увагу на те, що М.К. Ганді у своїй морально-етичній концепції 
центральне місце відводив релігії, ставлячи її вище власного жит-
тя і навіть життя взагалі. Він не мислив існування кожної окре-
мої людини і людського суспільства як особливої спільноти без 
релігії, без Бога. Релігійність, як найважливіша морально-етична 
категорія Махатми, вже сама по собі начебто визначала моральне 
обличчя людини, будучи своєрідним свідченням чи навіть індика-
тором високої моральності, а решта категорій фактично знаходи-
лися у прямій залежності від неї. Цим самим М.К. Ганді немовби 
побічно вилучав із числа моральних невіруючих та атеїстів і на-
віть відмовляв їм у праві стати такими до тих пір, поки вони не 
змінять своє ставлення до релігії. Належність до того чи іншого 
віросповідання суттєвої ролі не грала, оскільки Махатма з одна-
ковою повагою й шаною ставився до усіх релігій та вірувань без 
винятку, віддаючи належне достоїнствам кожної з конфесій, якою 
б вона не була: монотеїстичною чи політеїстичною, сунітською 
чи шиїтською, католицькою чи православною.

Можна стверджувати також, що хоча М.К. Ганді постійно під-
креслював свою відданість індуїзму і всьому тому, що так чи інак-
ше пов’язане із ним, це була більше данина традиції та вірність 
його індуїстському походженню, ніж надання якоїсь особливої 
переваги цій релігії над іншими. Ставлення Махатми до інших 
світових релігій, зокрема до християнства, з яким він познайо-
мився ще у дитинстві, підтверджує це. Так, навчаючись в Англії у 
Лондонському університеті та Школі права (1888–1891 рр.) і од-
ночасно знайомлячись із досягненнями європейської цивілізації 
та західним світом, про який юнак мав до цього досить невиразні 
уяви, М.К. Ганді уважно вивчав Євангелію, маючи намір створити 
щось на кшталт єдиної віри для людства шляхом об’єднання ін-
дуїзму з християнством, узявши все найкраще з цих двох релігій. 
Тоді ж він дійшов до висновку про рівнозначність усіх релігій, 
визнавши, що учення їх засновників доповнюють одне одного.

Пізніше, знаходячись у Південній Африці (1893–1915 рр.), 
де Махатма протягом двох десятиліть очолював боротьбу вихід-
ців із Індостану за свої права, здобувши всесвітнє визнання, він 
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зробив спробу, але невдалу, синтезувати найважливіші елементи 
головних світових релігій та вірувань і створити єдину ідеальну 
світову релігію, в якій знайшли б своє відображення найкращі 
їх риси й положення, а також ідеї та погляди великих пророків 
і релігійних діячів минулого. Повернувшись на батьківщину у 
1915 р., М.К. Ганді напрочуд швидко вже у 1919 р. став загально-
визнаним керівником національно-визвольної боротьби народів 
Британської Індії проти англійського колоніального гноблення і 
залишався ним аж до 1947 р., коли вони здобули довгоочікувану 
свободу, за яку боролося декілька поколінь індійських патріотів. 
Він ще не раз повертався до своєї давньої мрії про створення єди-
ної віри для усіх людей на Землі, але вона так і не була втілена у 
життя. Дуже важко дати однозначну відповідь на питання, чому 
так сталося, адже при цьому треба враховувати безліч різних чин-
ників, значна кількість яких для нас зараз просто невідома.

Зазначимо лише, що у 20–30-ті роки ХХ ст. Махатма, крити-
куючи те, що йому було не до вподоби в ортодоксальному індуїз-
мі, який тоді ніяк не міг позбутися рудиментів минулих епох 
(обряд саті – самоспалювання вдови під час кремації тіла її чо-
ловіка, принизливе становище жінок і дітей, шлюби малолітніх, 
релігійна нетерпимість, образливе ставлення вищих каст до пред-
ставників нижчих каст, особливо до недоторканих (хариджанів) 
тощо), схилявся до думки, що основу єдиної світової релігії ма-
ють складати не індуїзм та християнство, а буддизм та христи-
янство, оскільки учення Будди та Ісуса Христа – найгуманніші 
у світі і вони доповнюють одне одного. Він перечитував лондон-
ське видання Святого письма, особливо виділяючи Євангелію від 
св. Матвія, яку найчастіше цитував у публічних виступах перед 
простим народом і наводив у своїх творах. Причому в христи-
янстві увагу М.К. Ганді привертали не обряди, яким він не на-
давав особливого значення, а піднесене учення Ісуса Христа та 
його морально-етичні погляди. Що ж до відповідальності за все 
те негативне, що було у християнстві протягом 2 тис. років його 
існування, зокрема за інквізицію, то Махатма повністю покладав 
її на церковників, які далеко не завжди виявлялися на висоті свого 
духовного становища. Після досягнення політичної незалежності 
(1947 р.) М.К. Ганді доклав величезних зусиль, намагаючись при-
пинити індусько-мусульманську ворожнечу, що охопила у той час 
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розділену на Гіндустан та Пакистан колишню Британську Індію, 
але сам став жертвою індуїстського фанатика М. Годсе 30 січня 
1948 р.

Шевченко А.С. (г. Санкт-Петербург)
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ 

ИНДИЙСКОГО УЧИТЕЛЯ НА ЗАПАДЕ
(на примере Дж. Кришнамурти)

Начиная с 60-х годов ХХ века, мы наблюдаем увеличение 
интереса к восточным учениям в странах Европы и Северной 
Америки, где особенно быстро приобретал своих последовате-
лей неоиндуизм, совмещающий “открытие внутреннего знания 
с антитрадиционализмом и самоактуализацией”. (Фаликов Б.З. 
Неоиндуизм и западная культура. М.: Наука, 1994). Возникший в 
XIX веке как реформаторское движение неоиндуизм стремился к 
адаптации западных ценностей для Индии и к пропаганде рефор-
мированного индуизма на Западе. Уникальная ситуация подъема 
интереса к индуизму и неоиндуизму сложилась, когда западная 
культура была охвачена аксиологическим кризисом. Таким обра-
зом, процесс знакомства западных людей с древними восточными 
традициями был обусловлен как стремлением индусов пропове-
довать свое учение на Западе, так и попытками европейцев при-
коснуться к еще неизвестным им традициям. В рамках данного 
процесса сложился особый феномен “учителей Востока”, распро-
страняющих трансформированное учение индуизма в странах 
Европы и Америки. Они всегда вызывали особый интерес, произ-
водя впечатление одной своей личностью, так как являлись жи-
выми носителями древнейших традиций. Мировоззрение инду-
сов западная интеллигенция долгое время рассматривала сквозь 
призму представлений о нескольких полюбившихся ей знамени-
тый индийских учителях, таких как Вивекананда, А. Гхош, Свами 
Прадхупада, Махей Махараши, Махатма Ганди, познакомивших 
Запад с индуизмом. Всех этих выдающихся людей, совершенно 
друг на друга непохожих, объединяет одно: каждый из них был на 
свой лад реформатором индуизма и каждый очень далеко отошел 
в своих воззрениях от индуисткой традиции. Человеком особо-
го склада был Дж. Кришнамурти, несший с собой новое видение 
происходящего. Однако согласно А.С. Тимощуку, “самовыраже-
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ние Дж. Кришнамурти принадлежит современной ситуации пост-
традиции и поэтому он имеет право называться неоиндуистом”. 

Учение Кришнамурти, рожденное на индийской почве, впо-
следствии перенесенное на Запад, становиться по истине осо-
бенным. В течение 50 лет индийский мыслитель ездит по миру 
с публичными лекциями и выступает перед многочисленными 
аудиториями в Индии, США, Европе. Языком его выступлений 
всегда был английский. Аудитории, слушающие его по всему 
миру, были многотысячны, но проблемы, обсуждаемые на них, 
всегда были одинаковыми. Кришнамурти считал, что вне зави-
симости от пола, места жительства, социального статуса, уров-
ня дохода, проблемы, волнующие людей, относятся к категории 
«вечных», о них он и старался говорить в своих публичных бе-
седах. Первоначально Кришнамурти воспринимали как мессию, 
обнаруженного руководителями Теософского общества, поэтому 
относились к нему с почтением, смещенным с большой долей ин-
тереса. В начале 1911 года был основан Международный Орден 
Звезды Востока с Кришнамурти во главе. Перед Орденом стояла 
задача объединить тех, кто верил в скорое пришествие Мирово-
го Учителя. Однако в Голландии в присутствии трех тысяч чле-
нов Ордена Звезды, собравшихся его послушать, он объявляет о 
своем решении распустить Орден. После отхода от Теософского 
общества начинает выступать в мире, проповедуя свою собствен-
ную философию. Кришнамурти в отличие от других индийских 
“гуру” не стремился создавать каких-либо организованных форм 
следования своему учению, а, напротив, всячески противился 
этому. Конечно, точно невозможно установить, кто присутствовал 
на его выступлениях, часто арендуемые залы не могли вместить 
всех желающих. Существуют личные записи очевидцев, остав-
ленные ими после встречи с Кришнамурти и описывающие впе-
чатление, произведенное на им на аудиторию. Его описывают как 
удивительную личность – одними своими жестами и взглядами 
покорявшим тысячные аудиторию по всему миру.
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КРАЇНИ 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

Галушка-Адайкін А.Р. (м. Київ)
ПРОБЛЕМАТИКА ЕВОЛЮЦІЇ АЧЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТІ

Дослідження історії локальних конфліктів в Республиці Індо-
незія є актуальним для сучасної історичної науки. За умов швид-
кої глобалізації світового суспільства, вплив локальних конфлік-
тів на загальнополітичні процеси вже сягнув далеко за межі суто 
внутрішньополітичної проблеми уряду Республіки Індонезія.

Ачех (повна власна назва Aceh Nanggroe Darussalam) – область 
на півночі острова Суматра, спеціальна (автономна) зона в складі 
Республіки Індонезія зі столицею в місті Банда Ачех.

У XVI столітті Султанат Ачех вважався однією з наймогутні-
ших держав у Південно-Східній Азії. На початку XIX ст., на тлі 
поступової колонізації Нідерландами архіпелагу, Ачех набув ще 
більшої ваги в регіоні завдяки експорту перця (більш ніж полови-
на світового експорту) та багатим нафтогазовим родовищам. Не-
зважаючи на наявність офіційних органів управління, справжню 
владу мали улами (ulama) – релігіозні лідери, які започаткували 
Организацію уламів Ачеху (Persatuan ulama-ulama seluruh Aceh), 
орган, що разом з вищою религіозною, здійснював функції світ-
ської влади (Alfean Teuku Ibrahim. Perang di jalan Allah: Perang 
Aceh 1873–1912 // Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

17 серпня 1945 року Індонезія отримала незалежність. Невдо-
взі після отримання Ачехом статусу автономії (1949 рік), джа-
картський уряд об’єднав Ачех з провінцією Північна Суматра. 
Внаслідок цього 19 вересня 1953 року лідер уламів Дауд Бьюре’ех 
підняв повстання проти індонезійського уряду та ідеології Пан-
часіла (Pancasila – 5 головних принципів розвитку індонезійсько-
го суспільства). У травні 1959 року уряд прийняв рішення щодо 
створення “спеціальної зони” (Daerah Istemewa). Ачеху була да-
рована автономія з питань релігії, права, заснованного на звичаї 
(adat), освіти. Лідери повстання були амнистовані та отримали 
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високі посади в новій адміністрації “спеціальної зони” (Rikcle-
fs M.C. A history of modern Indonesia since c. 1200 // Stanford: Stan-
ford University Press, 2001).

4 лютого 1976 року повстанцями була проголошена декларація 
про незалежність Ачеху. За протекцією Хасана Тіро, найвпливо-
вішого польового командира, було створено GAM (Gerakan Aceh 
Merdeka, Рух за Незалежний Ачех), що виконував функції пов-
станського уряду. У середині 80-тих протистояння досягло апо-
гею. Від індонезійського уряду Ачех отримав нову назву – “зона 
військових дій” (Daerah Operasi Militer) (Kell, Tim. The roots of 
Acehnese rebellion 1989–1992 // Ithaca: Cornell Modern Indonesia 
Project Publication no. 74, 1995).

Тільки наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст., вже після обран-
ня на президенство Мегаваті Сукарнопутрі, було розпочато кон-
структивний миротворчий діалог між GAM та урядом Республі-
ки. Врегулюванню конфлікту сприяла допомога з боку Центра 
Анрі Дюнана (Henry Dunant Centre for humanitarian dialog), який 
виконував функції третейського судді.

9 грудня 2002 року індонезійською стороною, на чолі з голо-
вою індонезійської урядової комісії по переговорам Вірйоно Са-
строхахдоджо, та делегацією GAM, представником якого був За-
йні Абдулла, був підписаний мирний договір про повне зупинен-
ня військових дій у регіоні. Договір мав на меті повну деміліта-
ризацію Ачеху, виведення військ Індонезії в період з 9 лютого до 
9 липня 2003 року. Був створений новий орган – Комітет Безпеки, 
діяльність якого – контроль за чітким виконанням усіх пунктів 
договору. GAM повинно роззброїти свої підрозділи на протязі 2 
місяців з часу підписання договору. (Kesepakatan Penghentian // 
Koran “Kompas”, nomor 161, Selasa, 10 Desember 2002).

Новий президент Індонезії Сусіло Бамбанг Юдойоно продо-
вжив миротворчу політику попередніх урядів в регіоні. Але на-
прикінці 2004 року сталася жахлива подія, що координально змі-
нила статус Ачеха: Ачех був знищений волнами цунамі, десятки 
тисяч людей загинули під час цього природного катаклізму. Й за-
раз ані уряд Індонезії, ані GAM та ачесьці не згадують про мину-
ле протистояння, зусилля усіх спрямовані на відновлення регіону 
та на подолання усіх проблем, що виникли після цунамі та низки 
землетрусів.
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Мусійчук В.А. (м. Київ)
ВПЛИВ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА 

ПАРЕМІОЛОГІЧНИЙ ФОНД В’ЄТНАМСЬКОЇ МОВИ
Китайська культура мала значний вплив на різні сфери в’єт-

намського життя, так само як і всього далекосхідного регіону. 
Але найяскравіше це проявилось в мовно-культурній спадщині.

Розрізнені зв’язки між населенням півночі В’єтнаму і півдня 
Китаю були ще з архаїчних часів. Масштабні стосунки почались 
з того часу, коли Чжао То в 217 р. до н.е. привів завойовницькі 
війська в Аулак (назва тогочасної в’єтнамської держави) і продов-
жувались до перемоги в’єтнамців на річці Батьданг під керівни-
цтвом Нго Куена в 938 р. н.е. Більше десяти століть китайці па-
нували над В’єтнамом. Це не могло не відобразитись на культурі 
і мові в’єтнамського народу. Крім того, впровадження китайської 
мови, китайських звичаїв заохочувалось з боку влади. 

Отже, внаслідок тривалих історичних зв’язків в сучасному 
В’єтнамі ми знаходимо відбитки китайської культури, мови, фі-
лософської традиції. Хоча китайська і в’єтнамська мови належать 
до різних мовних сімей, проте тривалі історичні зв’язки та спіль-
ність морфологічного типу (ізолятивний) стали сприятливим 
ґрунтом для великої кількості запозичень на лексичному, фразео-
логічному, словотвірному рівнях. Крім того, існує таке явище як 
хан-в’єт (букв. переклад: китайсько-в’єтнамська мова). Хан-в’єт 
в сучасній в’єтнамській мові – це китайська лексика, яка в різні 
часи і різними способами була запозичена в’єтнамською мовою і 
набула в’єтнамської вимови. 

В паремійному фонді в’єтнамської мови, так само як і китай-
ської, є багато паремійних одиниць, що виникли з китайських анек-
дотів, переказів, постулатів, висловів відомих людей стародавнього 
Китаю. Не можна заперечувати, що схожість в культурі може бути 
наслідком схожості типу мислення, або внаслідок однакових при-
родних та соціальних умов. Однак, спираючись на історичні фак-
ти, а також на структуру і зміст паремій, можна побачити значний 
вплив культури Китаю. Надзвичайно легко це побачити завдяки на-
явності топонімів або власних імен історичних та літературних по-
статей Китаю в прислів’ях, ідіомах. При чому, такі паремійні оди-
ниці можуть бути запозиченими з китайської мови або створеними 
в’єтнамським народом, проте під впливом китайської культури.
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Велика кількість запозичених з китайської мови паремій збере-
гли структуру, зміст вихідної паремійної одиниці і мають читання 
хан-в’єт. В різних регіонах, що були під впливом китайської куль-
тури і мають особливий прошарок китайської лексики, існує ба-
гато однакових ідіом, приказок, прислів’їв. Можна стверджувати, 
що ця група паремій з’явилась раніше за інші.

Поруч з повним запозиченням з хан-в’єтським читанням од-
ночасно можуть існувати і кальки з в’єтнамськими лексичними 
одиницями. У в’єтнамських пареміях також маємо сполучення 
хан-в’єтських та в’єтнамських елементів або описовий переклад 
власне в’єтнамськими словами. Таким чином, одна і та сама па-
ремійна одиниця, запозичена з китайської мови, може мати кілька 
варіантів у в’єтнамській мові.

Інколи китайські паремії використовуються у В’єтнамі в скоро-
ченому вигляді. Так, замість прислів’я може залишитись лише ко-
роткий фразеологізм, проте зміст вислову залишиться той самий.

Через різницю в граматичній структурі двох мов китайські 
паремійні одиниці можуть бути повністю ідентичні на лексично-
му рівні і, навіть, мати хан-в’єтське читання, проте порядок слів 
може відрізнятись.

Деколи китайська паремія у в’єтнамській мові набуває нового, 
додаткового значення, якого вона не мала у китайській мові.

Часто можна зустріти дуже схожі за ідеєю та образним вира-
женням китайські та в’єтнамські паремії. Проте не завжди можна 
визначити чи є це запозиченням.

В’єтнамський пареміологічний фонд збагатився за рахунок 
паремійних одиниць, що тим чи іншим шляхом були запозичені 
з китайської мови або були створені під впливом китайської мов-
ної, культурної, літературної традиції.

Ткачук Л.М. (м. Київ)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ АЗІЇ

Концентрація в АТР країн різних за рівнем розвитку, від Япо-
нії, з характерною для постіндустріальних країн структурою еко-
номіки, до аграрно-видобувних суспільств Індокитаю, розгортан-
ня процесів глобалізації та регіоналізації в світогосподарській 
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системі та активізація інтеграційних процесів безпосередньо в 
регіоні сприяло формуванню і розвитку тут потужного терито-
ріально-господарського утворення – регіональної господарської 
системи країн Південно-Східної та Східної Азії. Її розвиток про-
тягом останньої чверті ХХ ст. демонструє можливості управлін-
ня за допомогою виваженої регіональної політики процесами ди-
фузії інновацій. Територіальна організація господарства регіону 
сприяла спочатку формуванню дійового механізму прискорення 
процесів індустріалізації та поширення надбань НТП, а потім і 
зародженню осередку нової макроінновації – інформаційної ре-
волюції. Країнами регіону була використана модель “життєвого 
циклу товару”, суть якої полягає в тому, що розвиток сучасного 
виробництва в країнах, які пізніше встали на шлях індустріаліза-
ції, звичайно починається з імпорту технологічно нових товарів 
розвинутих країн, що з часом замінюється імпортозаміщуючим 
виробництвом і далі експортом нової продукції за кордон. Відпо-
відно, в найбільш розвинутих країнах регіону Японії, Південній 
Кореї, Сінгапурі, китайських провінціях Гонконг та Тайвань від-
бувся перехід від домінування ресурсо- і працемістких галузей до 
більш складних видів економічної діяльності, що відкрило перед 
менш розвинутими країнами напівпереферії і периферії регіону – 
Китай, Малайзією, Індонезією, Філіппінами, а пізніше і країнами 
півострову Індокитай – можливість “включитися”, насамперед, 
в регіональний поділ праці шляхом створення у себе простіших 
підприємств.

Характерною для сучасного етапу рисою цивілізаційного роз-
витку є формування в постіндустріальних країнах світу основ і 
окремих елементів автотрофної економіки. Прогрес постінду-
стріальних суспільств, зумовлений досягненнями НТП, інфор-
маційною революцією, сприяє формуванню в межах постінду-
стріального світу замкненої, практично самодостатньої, системи 
і переконливо свідчить про те, що напередодні XXI ст. стрімке 
скорочення розриву між ними і країнами, які здійснили при-
скорену індустріалізації господарства за рахунок активного за-
позичення іноземних технологій, дуже помітне в 70–80-і роки, 
поступово стає надбанням історії. Найновіші технологічні до-
сягнення встановлюють нові типи залежності світової периферії 
від постіндустріальних країн, які диктують умови обміну між 
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високотехнологічними, індустріальними і сировинними секто-
рами світового господарства. Це вимагає критичної переоцінки 
можливостей використання моделі “життєвого циклу товару”, 
інакше кажучи, розвиток навздогін, коли перед національними 
економіками стоїть завдання не прискорення темпів економічного 
росту на основі індустріалізації господарського комплексу, а пе-
реходу до постіндустріального етапу розвитку. Тому перспективи 
розвитку господарських систем країн Південно-Східної та Схід-
ної Азії, в першу чергу, пов’язані з розгортанням в Японії інфор-
маційно-технологічної революції, що дасть їй змогу остаточно 
затвердитися в групі країн, які репрезентують постіндустріальне 
суспільство. Для країн напівпериферії головними напрямком сус-
пільного розвитку має стати зменшення залежності від іноземних 
технологічних надбань, подолання структурних та територіаль-
них диспропорцій в національному господарстві, формування 
власної науково-дослідницької бази, розвиток соціальної сфери, 
підвищення рівня життя більшої частини населення і формування 
на цій основі ємного внутрішнього ринку. І лише на периферії 
регіону, в аграрно-видобувних суспільствах Індокитаю, в най-
ближчій час високі темпи господарського розвитку забезпечать 
розгортання процесів активної індустріалізації та інтеграція в 
регіональний поділ праці за рахунок внутрішньорегіонального 
трансферу технологій і капіталу.

Хімаван Прабово (Індонезія)
ҐЕНЕЗА РУХУ РЕФОРМАЦІЇ В ІНДОНЕЗІЇ

На сьогодняшній день Республіка Індонезія є однією з най-
більш прогресуючих країн світу: засновник та член АСЕАН, екс-
портер нафти та газу, центр міжнародного туризму, країна, що 
володіє великими природними та людськими ресурсами.

Але історичні та правові процеси, що відбувались в країні на про-
тязі останніх 60 років (тобто з часів проголошення Індонезією не-
залежності 17 серпня 1945 року), вказують на те, що ми не можемо 
казати про повну демократизацію суспільства й про те, що Консти-
туція Республіки Індонезія (Undang-Undang Dasar, UUD) не потре-
бує змін відповідно до тенденцій розвитку суспільства в країні.

Конституція 1945 року вже пройшла випробовування на про-
тязі чотирьох епох в незалежній історії Індонезії: Незалежності 
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(Kemerdekaan, 1945–1959), Керованої Демократії (Demokrasi 
Terpimpin, 1959–1966), Нового Порядку (Orde Baru, 1966–1998) 
та Реформації (Reformasi, 1998–…) (Rikclefs M.C. A history of  
modern Indonesia since c. 1200 // Stanford: Stanford University  
Press, 2001).

Перші два періоди в історії Республіки Індонезія асоціюють-
ся з постаттю Сукарно, батька індонезійської революції, першого 
Президента країни. Під час періоду Незалежності головний за-
кон країни був неодноразово змінений (1947, 1950 рр.), але піс-
ля президентського декрету від 5 липня 1959 Конституція 1945 
року знов була проголошена як єдиний вищий закон в Індонезії 
(Hatta, Muhammad. Demokrasi Kita. Jakarta, Pustaka Antara, 1966). 
Незважаючи на загальний демократизм положень Конституції, в 
країні запанувала авторитарна система. Були заборонені партії, 
політичні програми яких не відповідали центральному курсові, 
введена жорстка цензура, відбувались затримання опозиційних 
політиків.

З приходом до влади в країні Сухарто у 1966 році, суспільство 
отримало надію, що ситуація в країні зміниться на краще. Ста-
рі ідеали змінювались на нові, по всій країні відбувались демон-
страції проти свавілля комунистичної партії, що асоціювалась 
з правлінням Сукарно. Було проголошено лозунг: “Послідовно 
повернемось до Конституції’45”. Але реформи, що впроваджу-
вались в країні на протязі тридцяти років, призвели до того, що 
країна опинилась у глибокій економічній кризі. Страна потерпала 
від корупції та непотизму, авторитаризм остаточно знищив опо-
зицію та незалежну пресу. Економічна криза 1998 року призве-
ла до знецінення національної грошової одиниці Індонезії рупії 
(rupiah). Народні заворушення проти авторитаризму, рушівною 
силою яких було студентство, поклали край правлінню Сухарто  
(I Ketut Wirawan. Makalah seminar. Illionis, Denpasar, 1998). Саме 
діяльність студентських спілок у 1996–1998 рр. є початком періо-
ду Реформації в Індонезії (Honna Jun. Military ideology in response 
to democratic pressure during the late Suharto era: political and insti-
tutional contexts. Gramedia, Jakarta, 1999).

Події, що відбувались в Індонезії наприкінці 90-х років ХХ ст. 
мають багато спільного з подіями в СРСР (друга половини  
80-х – початок 90-х рр.), в Китаї на площі Тяньанмень (1989 р.), 
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в Ірані та Малайзії, навіть можна навести паралелі з “помаранче-
вою революцією” в Україні.

Навіть за часів президентства Мегаваті Сукарнопутрі (2000–
2004), незважаючи на позитивні зміни в процесі демократизації в 
країні, активність студентських організацій та спілок залишалась 
високою. Вони чітко реагували на будь-які порушення прав люди-
ні й залишались гарантом продовження демократичного рефор-
мування в Індонезії.
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Кіктенко В.О. (м. Київ)
ДЖ. НІДЕМ ПРО ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛОГІКИ 

В ДАВНЬОКИТАЙСЬКИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ШКОЛАХ 
МІН-ЦЗЯ Й МО-ЦЗЯ

Прийнято вважати, що історичною основою сучасної логіки є 
дві теорії дедукції, створені в V в. до н.е. давньогрецькими мисли-
телями: одна – Аристотелем, інша – його сучасниками й філософ-
ськими опонентами, діалектиками мегарської школи. Однак, дослі-
дження показали, що логіка також розвивалася давньокитайськими 
й давньоіндійськими мислителями, але залишається дискусійним 
питання про вплив їхніх міркувань на теоретичну систематизацію 
знань про дійсність. Одним з оригінальних дослідницьких проек-
тів у цьому напрямку є наукознавча концепція Дж. Нідема повніс-
тю орієнтована на вивчення впливу зокрема й філософських ідей 
на формування наукових знань у давньому Китаї.

Дж. Нідем досліджує переважно ті судження, що містять у 
собі гносеологічну, логіко-граматичну, математичну й природо-
знавчу проблематику, виходячи із завдань наукознавчого й істори-
ко-філософського аналізу. [4, С. 171]. У результаті виходить сис-
тематизація логічних суджень по наступних групах: мова; ознаки; 
твердість і білизна; почуття; моделі або методи природи; кла-
сифікація; вільні терміни; універсальні й конкретне; типи імен; 
позначення; порівняння між класами; неправильне використання 
термінів; причинний зв’язок; частина й ціле; збіг; розходження; 
збіг і розходження; те, що включає знання; слух; зір; дія (природи 
й людини); інференція; знання тривалості; знання й практика; 
знання, що знає не кожний; дослідження; віра й неетичний доказ; 
сумнів; доказ; зміни; дія й протидія; протиріччя; неруйнівність 
подій і речей минулого; небуття; атараксія [4, С. 173–180]. Ні-
дем стверджує, що моістська наукова логіка вкрай мала потребу в 
певному еквіваленті епікурейської атомістичної теорії, а найбіль-
шою трагедією для розвитку китайської науки є те, що даоський 
натуралізм не об’єднався з моістською логікою [4, С. 182]. Даючи 
оцінку моістської логіки, Нідем підкреслює, що питання про те 
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чи змогли представники цієї школи виробити принципи дедукції 
й індукції залишається дискусійним. Сам він виділяє у моістів 
сім типів суджень, які оцінюються їм як пошуки різних форм на-
укових суджень [4, С. 183–184].

Дж. Нідем визначає фундаментальну ідею школи імен через про-
ведення аналога із західної філософії – відношення між універсаль-
ним і конкретним, а у Гунсунь Луня це відповідно чжи (指) та у (物). 
Однак Нідем вказує, що його інтерпретація є не єдиної та існують 
інші підходи до визначення чжи та у. [1; 2; 3; 4, С. 185–188].

Далі Нідем аналізує парадокси іншого видатного мислителя 
школи мін-цзя Хуей Ши, у яких містяться твердження того, що 
зміни індивідуальні, а універсальне незмінно. Встановлюється 
зв’язок школи мін-цзя зі школами інь-ян і дао-цзя, а також прово-
диться паралель між вченням Хуей Ши про незмінне середовище 
й елементи з уявленнями давньогрецьких філософів про спонтан-
ний рух атомів [4, С. 189].

У результаті проведеного аналізу Дж. Нідем виділяє наступні 
положення, виражені в давньокитайських логічних парадоксах: 
1) відносність й універсальність змін: a) просторова відносність: 
b) часова відносність; 2) безконечність і проблеми, пов’язані з 
атомізмом; 3) універсалії й класифікація; 4) роль розуму; епісте-
мологія; 5) потенційність та дійсність; 6) природні чудеса, ймо-
вірно, парадоксальні; 7) парадокс, що не піддається класифікації 
[4, С. 192–197].

Дж. Нідем вважає, що суб’єктно-предикативні судження, й, 
отже, аристотелевська логіка тотожності й розходження, є менш 
придатною для вираження засобами китайської мови, розходжен-
ня між буттям або сутністю і його властивостями (атрибутами) 
проявляється менш ясно – це слова затверджувати, правда, це 
(是, ши) й мати (有, ю); менш виразно передається концепція бут-
тя, що виражається в словах, типу дія (為, вей) й стаючи (成, чен). 
Для китайської думки дослідник визначає у якості фундаменталь-
ного поняття відношення (лянь, 連), що мислилося як сутність. 
Звідси робиться висновок, що китайське мислення завжди було 
заклопотане питанням відносин і не торкалось проблем і псевдо-
проблем сутності, що дозволяло їм уникати метафізичного під-
ходу. Нідем так формулює головне питання для європейського 
мислення “що існує?”, а для китайського “як це пов’язано в їхніх 
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початках, функціях і завершеннях з усім іншим, і як повинні ми 
реагувати на це?” [4, С. 199–200].
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Костанда І.О. (м. Краматорськ)
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЇ ЛІ ШАН-ІНЯ: 

АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛІЗМУ
Лі Шан-інь – відомий китайський поет доби Тан. Його вірші 

відомі не тільки завдяки високій художності та поетичності, але й 
завдяки глибокому філософському змісту, та являють дуже ціка-
вий матеріал для дослідження китайської мови, культури, мента-
літету. Дуже важливо правильно перекласти зміст, тому для ана-
лізу мови танських віршів треба проаналізувати способи подачі 
інформації у вірші. Одним з таких засобів є паралелізм.

Паралелізм – це компонент, без якого неможливий аналіз схід-
ної поезії взагалі та китайської зокрема, він[паралелізм] являє 
собою дві або більше частини, де одна частина пізнається через 
іншу, яка виступає у відношенні першої як модель. У Танську 
добу не було розділових знаків, тому за допомогою паралелізму 
строфи вірша членувалися на окремі змістові частки. 

Існувало декілька різновидів паралелізму(лексичний, синтак-
сичний), а також правила його вживання у вірші. Нами було роз-
глянуто декілька проблем, пов’язаних з особливостями перекла-
ду цього явища: 

▪ лексичну проблему паралелізму – особливості сполучання 
слів та фраз;

▪ синтаксичну проблему – побудова паралелізму;
▪ проблему сприйняття – різниця у розумінні та сприйнятті 

змісту та значення слів у культурах Китаю та України.
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Крамаренко С.А. (м. Миколаїв)
СИНЬХАЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І СУНЬ ЯТСЕН 

В АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Тема Синьхайської революції в 60–90-ті роки ХХ століття 
займала досить значне місце в роботах американських синоло-
гів. У 60-ті роки створилися сприятливі умови для заглибленого 
дослідження даної проблеми, тому що було опубліковано бага-
то джерел по історії революції, відкриті архіви західних держав  
(у зв’язку з завершенням 50-літнього терміну засекречування).

Саме в цей період почався процес переосмислення характе-
ру подій початку ХХ століття, що відбувалися в Китаї. У 1968 
році був опублікований збірник матеріалів конференції по істо-
рії Синьхайської революції. Велика вступна стаття Мері Райт не 
тільки містила характеристику надрукованих досліджень, але й 
узагальнюючий аналіз нової концепції модернізації Китаю почат-
ку ХХ століття.

Зміст збірника дозволив Мері Райт стверджувати, що “картина 
Китаю початку ХХ століття, що давалася в лекціях і включалася 
в підручники, була цілком помилковою” (1). Традиційний виклад 
подій, домінуючий в китаїстиці, висував як ведучу силу револю-
ційну організацію на чолі із Сунь Ятсеном, що, як вважалося, 
очолила антиманьчжурський рух у Китаї. Але це, на думку авто-
рів збірника, було зовсім не так. Першорядним фактором ново-
го Китаю М. Райт вважала націоналізм, що виявив себе в опорі 
імперіалізмові, у прагненні створити сучасну китайську державу 
у боротьбі проти маньчжурського режиму. На перший план відпо-
відно висувалися представники реформаторського руху. Сунь Ят-
сен, на думку М. Райт, не відігравав значної ролі у подіях Синь-
хайської революції. Дана точка зору простежується й у моногра-
фії американського історика Сює Цзюаньду, що підкреслює, що 
“Сунь Ятсена багато хто з його сучасників розглядали як відірва-
ного від життя теоретика і мрійника, а в молодої республіки було 
мало інтересу до теорії” (2). При цьому не можна не відзначити, 
що дослідження цього автора базується на китайських джерелах 
вперше введених у науковий обіг.

Аналіз розвитку суспільної думки Китаю на початку ХХ століт-
тя, представлений американським китаїстом Майклом Гесстером, 
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так само свідчить, що провідну роль у розвитку суспільно ідеоло-
гії відігравали китайські націоналісти-реформатори (3).

Найбільшим впливом серед західних китаєзнавців у другій по-
ловині ХХ століття користувалася школа, засновником якої був 
нині покійний патріарх американської історіографії Китаю, про-
фесор Гарвардського університету Джон Кит Фейрбєнк. Концеп-
ція історії Китаю цього американського вченого базується на ви-
знанні якісної відмінності історичного розвитку Сходу і Заходу. 
У роботах Дж. Фейрбєнка Сунь Ятсен не є ключовою фігурою 
Синьхайської революції.

Він вважає, що початок 20 століття для Китаю був новим іс-
торичним етапом, і датує республіканську революцію 1901–1916 
роками. Реформи, на які зважилися правлячі кола, на думку 
Дж. Фейрбєнка, були першою ланкою в низці подій, що обумо-
вили прихід до влади Юань Шикаю. Цей ланцюг подій американ-
ський сходознавець розглядає, як процес подібний до сходження 
Кромвеля, Бонапарта і Сталіна. Автор акцентує увагу на тому 
факті, що Сунь Ятсен, як і інші революціонери, розглядав Юань 
Шикая як політичну фігуру, здатну запобігти громадянській війні 
та іноземній інтервенції (4).

ЛІТЕРАТУРА
1. China in Rivolution.The First Phase, 1990–1913. – P. V.
2. Hsueh Chun-tu. Huang Hsing and the Chinese Revolution. – 

Stanford, 1961. – P. 150.
3. Gasster M. Chinese Intellectual and the Revolution of 1911.The 

Birth of Modern Chinese Radicalism. – Seattle–London,1969.
4. Reischauer E.O., Fairbank J.K. A History of East Asian Civi-

lization. Vol. two: East Asia. The Modern Transformation. Boston, 
1965. – P. 640; Fairbank J.K. China: a new history. – The Belknap 
Press of Harvard Univ.Press,Cambridge. – 1994. – P. 235–253.

Лесняк С.П. (м. Шанхай, КНР)
ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ ДІЙ У ДОБУ ВОЮЮЧИХ 

ЦАРСТВ НА ПРИКЛАДІ “БИТВИ ВОГНЯНИХ БИКІВ”
Сима Цянь в Історичних записках описує класичний випадок 

використання “непрямих дій” (за Ліддел-Гартом1) у Давньому 
Китаї. Непрямі дії, або ж стратегії –не фронтальні, маневренні, 
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стратагемні дії, що спрямовані на мінімізацію втрат людських і 
матеріальних ресурсів і мають за основу елемент несподіванки 
для ворога. Концепція непрямих дій зустрічається у “Сунь-цзи 
бінфа” (“Мистецтво війни Сунь-цзи”): використовуй пряме щоб 
захопити ворога і непряме щоб взяти перемогу2. 

В 279 році до н.е. генерал держави Ци, Тянь Дань, був ото-
чений у місті Цзимо переважаючими військами царства Ян. Для 
врятування міста було вигадано стратегію за якою було відібрано 
більш ніж 1000 биків і на кожного одягнуто кольорове вбрання. 
За настання ночі, коли солдати держави Ян позасинали, він запа-
лив кінцівки хвостів биків. Всі бики побігли в напрямку до табо-
ру Ян, за ними слідували 5 тисяч відібраних солдатів. Армію Ян 
було взято за допомогою несподіванки і табір було огорнуто хао-
сом. В цій битві було повністю зметено армію Ян, і генерал Тянь 
Дань відвоював більш ніж 70 міст після цього. Царство Ци було 
врятовано від завоювання. Битва отримала назву “битва вогняних 
биків”3. Наведемо декілька уривків:

Тянь Дань наказав усім мешканцям міста при кожній трапезі 
неодмінно приносити жертви в храмі предків. Птахи, що злеті-
лися зі всіх боків, стали кружляти над містом і спускатися їсти 
на землю. Янці дуже здивувалися цьому. Тоді Тянь Дань розпу-
стив чутки, що духи прийшли до нього з настановами. І оголосив 
мешканцям міста, що повинен знайтися святий чоловік, що стане 
його наставником… Тоді знайшовся один воїн, якого Тянь Дань 
одразу почав вшановувати як наставника, називаючи на кожному 
офіційному прийомі його своїм вчителем. В даному випадку було 
використано тактику блефування, додавання собі видимих пе-
реваг із застосуванням інформаційного методу чутки.

Тоді він пустив поголос, що начебто його турбує, що янські 
війська можуть відрізати носи полоненним, і помістивши покалі-
чених полонених у перші шеренги, вступлять з ними в бій і тоді 
Цзимо загине; інша чутка, була такою, що полководець боявся 
аби яньці не розкопали могил предків, що були за межами міста і 
спаплюжили їх, що вони врешті зробили. Янці зробили все згідно 
із задуманим. Ця обставина дуже розлютила захисників міста і 
Тянь Дань досяг бажаного ефекту, оскільки воїни були готові йти 
у бій. Використано тактику жертви слабкою фігурою бою за-
ради сильної.
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Крім того латникам було наказано заховатися, а немічні, люди 
похилого віку, жінки та діти піднялися на міські стіни. Застосова-
но тактику приспання пильності ворога.

Тянь Дань відіслав багатогого чоловіка, щоб він домовився з 
яньским військовим начальником про здачу міста, крім того було 
організовано збирання цінностей у населення міста, які передали 
яньскому полководцеі. Ці всі кроки поступово послабили вій-
ськову готовність янців.

Тим часом Тянь Дань наказав зібрати в місті біля тисячі биків, 
на них було одягнуто темно-червоні попони, а до ріг прив’язали 
вістря лез мечів, а до хвостів було причеплено в’язанки змащеного 
салом хмизу, у стінах фортеці було зроблено декілька проходів і 
серед ночі було пропущено биків з підпаленим хмизом через них.

Зразу за биками вийшли 5 000 відбірних воїнів. Коли бикам 
почало пекти хвости, вони розлютились і кинулись на янське вій-
сько. В результаті янські війська було захоплено панікою. Від ро-
гів биків воїни отримували поранення. Янські воїни в паніці по-
чали втікати, цисьці переслідували їх і вбили яньського військо-
вого начальника. Ця битва, що дала початок визволенню Ци від 
вторгнення Ян, в історіографії її було названо “битвою вогняних 
биків”. 

Описаний уривок є класичним взірцем використання непря-
мих дій у мистецтві війни у добу Воюючих Царств, стала ілю-
страцією для стратагеми під номером 19 у відомому збірнику “36 
стратагем”. В коментарі до якої написано: не протидій відкрито 
силі ворога, але ослаблюй поступово його опору.

Сима Цянь описавши битву, сказав, що “на війні діють згідно 
правил, але перемагають використовуючи маневр”4. У Лао-цзи: 
використовуй звичайне щоб владарювати державою. І викорис-
товуй незвичайне щоб керувати військом5. 

В даному випадку було використано багато нелінійних непря-
мих методів ведення бою, що активно використовуються в сучас-
них бойових діях: інформаційна війна, дезорієнтація ворога за 
допомогою недостовірної інформації, елементів війни-шоу з 
метою зниження бойового духу супротивника. Вивчення, розу-
міння і використання таких методів сприятиме розширенню так-
тико-стратегічної бази для ефективного застосування у військо-
вих, ділових і політичних сферах. 
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Таран М.А. (м. Київ)
“ЗАКОН ПРОТИ РОЗКОЛУ” 2005 РОКУ – 

НОВИЙ КРОК ПЕКІНА ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ 
“ТАЙВАНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ”

14 березня 2005 року на ІІІ-ій сесії ВЗНП (Всекитайських збо-
рів народних представників – вищого законодавчого органу дер-
жавної влади КНР) 10-го скликання майже одностайно було при-
йнято “Закон проти розколу”, підписаний головою КНР Ху Цзінь-
тао. Цей документ, що складається з 10 статей, набув широкого 
політичного резонансу. Водночас, його зміст, розкриваючи стра-
тегію китайської політики стосовно острова в ХХІ ст., дає цікаву 
додаткову поживу для тих науковців, хто спеціалізується на пи-
таннях відносин між США, КНР та Тайванем.

Аналізуючи положення Закону звернемо увагу на такі його 
основні тези:

– вже в першій статті зазначається, що поява цього докумен-
ту має за мету стримати ті сили на Тайвані, які діють під гасла-
ми тайванської незалежності і дії яких призводять до розколу 
країни;

– острівний політикум умовно поділений на дві групи: “тай-
ванські співвітчизники” та “розкольники”. Китайська держава 
бере на себе зобов’язання захисту інтересів першої групи;

– основою для мирного об’єднання країни є принцип “одно-
го Китаю”. Прийняття цього принципу тайванською стороною є 
головною відправною точкою для діалогу;

– китайська держава зацікавлена в якомога ширшому форматі 
контактів між двома суспільствами: наявності прямих торгівель-
них, поштових, повітряних та морських шляхів сполучення, об-
мінів у сферах освіти, науки, культури та ін. При цьому зазнача-
ється, що гуманітарне спілкування має посилити почуття прина-
лежності до великої китайської культури;

– переговори та консультації щодо мирного об’єднання мо-
жуть здійснюватися на основі обговорення конкретних кроків до-
сягнення національної єдності, політичного статусу тайванських 
властей та офіційного завершення стану ворожості;

– Китай, у випадку виникнення загрози цілісності країни може 
застосувати й немирні засоби, що, як заявлено, знаходиться у ком-
петенції Державної ради та Центральної військової комісії.
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Т.зв. конструктивна частина документу загалом повторює по-
передні тези офіційного Пекіна, зацікавленого в якомога тіснішій 
“прив’язці” тайванського бізнесу та інших груп населення до ма-
терикового Китаю як на основі економічної зацікавленості, так і 
на ґрунті національних почуттів. Така політика вже тривалий час 
проводиться і виявляє певну ефективність. Заяви про “право” Ки-
таю на використання сили й до цього часто лунали в Пекіні. Але 
наявність в офіційному документі статей, в яких чітко деклару-
ється можливість досягнення національного об’єднання “немир-
ними засобами”, видається дещо новим елементом китайської 
політики тиску на Тайвань, елементом, поява якого при цьому, 
цілком закономірна.

На перший погляд здається що цей Закон покликаний нада-
ти китайським лідерам легальну основу для атаки ворожого 
Тайваню. Але як зазначають фахівці, котрі аналізують різні ас-
пекти американо-китайсько-тайванського трикутника відносин, 
використання сили з боку Пекіна є на сьогодні нереальним. Як 
відзначили у своїх заявах американські посадові особи (зокрема 
представник державного департаменту Р. Шрайвер), силова акція 
матиме “величезні економічні наслідки” для КНР. Офіційний Ва-
шингтон вже понад тридцять років проводить політику стриму-
вання деструктивних намірів обох сторін Тайванської протоки, 
демонструючи зацікавленість у консервації проблеми Тайваню. 
Підтвердженням цього може стати офіційна позиція в адміністра-
ції Дж. Буша-молодшого – “ні КНР ні Тайвань не повинні порушу-
вати статус-кво”. “Закон про відносини з Тайванем”, прийнятий 
конгресом в 1979 році продовжує діяти, і в ньому, зокрема, зазна-
чається, що “будь-які спроби розв’язання тайванського питання 
немирним способом розглядатимуться як загроза стабільності в 
Східній Азії та викличуть серйозне занепокоєння США...”. Оче-
видно, що, враховуючи стійку динаміку економічного зростання, 
основу якого складають якраз відносини із Заходом і також Тай-
ванем для Пекіна силовий розвиток подій може мати наслідком 
значні економічні втрати та серйозні політичні наслідки, навіть 
важко прогнозовані.

Тому цей Закон, насправді, є ледь не єдиним засобом під-
штовхнути тайванських лідерів до переговорів у потрібному для 
Пекіна руслі і можна розглядати як засіб тиску на тайванські 
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пронезалежницькі сили. За влучним висловлюванням одного 
з тайванських науковців Закон покликаний “розрізати тайван-
ське суспільство навпіл”. Крім того, прийняття цього документа 
співпало з остаточним відходом Цзян Цземіня з посади голови 
Центральної військової комісії, останнього найвищого для нього 
щабля державної влади. Відповідно, всі найвищі посади обійняв 
Ху Цзіньтао. Тому цей документ є значною мірою способом по-
літичного самоствердження нового китайського лідера. 

Аналізуючи події за короткий проміжок часу можна ствер-
джувати, що психологічна дія цього Закону виявилася обмеже-
ною. На острові на заклик тайванського лідера Чень Шуйбяня 
пройшли багатотисячні демонстрації. Сам же Чень у відповідь 
закликав “Заспокоїтися, але не відступати, бути жорстким, але 
не ворожим”. Закон демонструє слабке розуміння пекінськими 
ідеологами політичної архітектури сучасного Тайваню. Саме на 
початку 2005 року було укладено політичний союз між правля-
чою помірковано-пронезалежницькою Демократично Прогре-
сивною Партією та Першою народної партією Джеймса Суна, 
який обстоює якнайтісніші відносини з Китаєм. В тайванському 
парламенті сформувалася центристська коаліція, що могла би 
в перспективі стати політичним фундаментом для продовження 
китайсько-тайванського діалогу. Тому дух Закону нестиме сер-
йозну загрозу радикалізації поміркованої частини тайванського 
парламенту.

Зрештою, цикли загострень відносин між сторонами Тайван-
ської протоки завжди мали наслідком пожвавлення обговорення 
шляхів до діалогу.

Шекера Я.В. (м. Київ)
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 

ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Поезія повертає нас до витоків людства, коли метафорична 

схожість навколишніх явищ сприймалась не як образ, а як звичай-
на природа речей. За словами Ж.-Ж.Руссо, “оскільки першими 
спонуками мовлення виступали пристрасті, то перші вирази були 
тропами. Насамперед народилася образна мова, а власне смисл 
слів проявився в останню чергу” (Руссо Ж.-Ж. Опыт о проис-
хождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании 
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// Руссо Ж-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. – Т. 1. – М., 1961. –  
С. 226). При народженні поезії, тобто упорядкованої мови емоцій 
і почуттів, людина жила уявленнями про навколишній світ як про 
сукупність субстанцій, що безперервно переходять одна в одну і є 
не замкнутими речами, а прозорими образами одна одної. У плині 
річки, скажімо, вгадувався плин життя; сонце, як і пелюстки кві-
тів, падало додолу; вітер входив у вікно…

Основою образності давньокитайської поезії є спостережен-
ня автором явищ і предметів довкілля, що потім переливалося у 
відповідний настрій, який у свою чергу породжував мову, пись-
мена (wén). Автор трактату “Різьблений дракон літературної 
думки” Лю Сє (VI ст.) стверджував, що сáме почуття слід клас-
ти в основу твору, писати заради почуттів (wéi qíng ér zào wén), 
а не навпаки (wéi wén ér zào qíng). А дослідник Чжу Гуанцянь 
зауважує: “На межі концентрації уваги і спостереження в душі 
з’являється лише одна цільна окрема думка (ідея); без порівнян-
ня, аналізу, втручання часто буває так, що річ і я забуваємося 
і з’єднуємося, проникаючи одне в одне” (Zhu Guangqian. Shil-
un. – Hefei, 1999. – Р. 43).

У давній китайській поезії спостерігається радше настроє-
вість, висловлення почуттів, аніж зображення конкретних подій 
і констатація ідей, що з них випливають. Мистецтво віршуван-
ня розвивалося в три стадії: спершу через почуття народжував-
ся пейзаж (почуття давали життя художньому твору) – період до 
епохи Хань включно (206 р. до н.е. – 220 р. н.е.); на другій стадії 
почуття і пейзаж злилися в єдине ціле – період династій Хань і 
Вей (220–265); на третій – зображений у вірші пейзаж породжує 
почуття (через мову твору народжуються почуття), цей період 
почався з царства У (222–280) і завершився епохою Південних і 
Північних династій (420–589). У поезії пізніших періодів ці тра-
диції розвиваються – визначальну роль усе ж відіграє поєднання 
зображених у вірші пейзажу й почуттів.

Аби проілюструвати дані твердження, розгляньмо поезію Тао 
Юаньміна (365?–427) “Хатину звів собі межи людей” із циклу 
“П’ю вино”, що належить до другого періоду – злиття почуттів і 
пейзажу. Створена за допомогою зримих образів метафоричність 
поезії другої стадії найчастіше стає зрозумілою після вдумливого 
прочитання вірша та роздумів над ним.
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Хатину звів собі межи людей,
Проте возів, іржання коней тут немає.
Себе питаю, як же можна так?
Безлюдне місце тут, від метушні серденько спочиває.
Під огорожею південною я хризантеми рву,
Без поспіху Південну гору споглядаю.
У горах гарно, коли сонечко сіда,
Птахів гурти додому вже вертають.
Я бачу істину у краєвиді цім,
Кортить її словами описать, та мову одібрало.
У вірші переплітається опис пейзажу з почуттями, і першого 

достатньо для передачі других. Ідеальним поет уявляє вільне від 
пут метушливого світу життя в гармонії з природою. “Око вірша” 
(shīyăn), або кульмінація всього сказаного, – в останньому рядку: 
істина, яку невтомно шукали китайські мудреці в усі часи, захо-
вана у звичайному краєвиді. Замилування навколишнім світом, 
душевне переживання таке сильне, що поетові одібрало мову, він 
ніби втратив своє фізичне єство і весь розчинився у всемогутній 
природі. Це і є злиття пейзажу і людських почуттів у поезії.

Отже, специфіка художньої образності давньокитайської по-
езії полягає більшою мірою не в конкретизації окремих образів, а 
в узагальненості їх у вірші як у цільному художньому творі. Най-
давніша поезія сприймається як єдина настроєва картина життя; 
окремі художні образи, пов’язані з традиційним світосприйман-
ням та віруваннями давніх китайців, з’являються пізніше.

1 Б. Лиддел-Гарт. Стратегия непрямых действий (Энциклопедия во-
енного искусства) Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: ООО “Фирма 
“Издательство АСТ”; СПБ.: Terra Fantastica, 1999. – 656 c.

2 Sun-Tzu The Art of Warfare, (Roger T. Ames, translation & commenta-
ry), (NY: Ballentine, 1993).

3 The Art of war. The book of lord Shang. – 98, p. 81. 
4 Сыма Цянь. Исторические записки: (“Шицзи”): Т. VII. Пер. С кит., 

предисл. Р.В. Вяткина, коммент. Р.В. Вяткина. – М., 1996. – C. 266.
5 Лао-цзи Дао-де-цзин. Гл 57. (кит. мовою)
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Ковш А.В. (г. Санкт-Петербург)
ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КНДР 
(1960–1990 гг.)

Северная Корея занимается ядерным вопросом с конца  
1950-х годов, одной из первых среди стран Азиатско-Тихооке-
анского региона развернув работы в этой сфере. За десятилетие 
в стране были подготовлены специалисты, созданы учебные за-
ведения и ядерные научные центры. С начала 70-х годов усилия 
КНДР сосредоточились на создании полного ядерного цикла, что, 
в свою очередь, означает техническую возможность производства 
ядерного оружия. Первоначальные успехи КНДР в этой области 
были тесно связаны с сотрудничеством с бывшим Советским Со-
юзом, однако в дальнейшем Северная Корея полагалась преиму-
щественно на собственные силы.

Доказательством того, что ядерная программа КНДР имела и 
имеет военную направленность, считается завод по переработке 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Ёнбёне (75 км к северо-
востоку от Пхеньяна). Именно наличие подобного регенерацион-
ного производства служит косвенным подтверждением того, что 
в стране происходит наработка плутония оружейного качества.

По приблизительным подсчётам сейчас на территории Се-
верной Кореи расположено до 15 ядерных объектов. Североко-
рейские ядерные технологии основываются на использовании 
газографитных реакторов двойного назначения, и на сегодняш-
ний день у КНДР имеется полный производственный цикл с соб-
ственной сырьевой базой, технологиями по подготовке топлива, 
производству тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), переработке 
ОЯТ. При этом следует отметить, что роль атомной энергетики в 
энергопотреблении страны всегда была сведена к минимуму, не-
смотря на серьезный дефицит электроэнергии.

Оценки предполагаемого количества расщепляющихся ма-
териалов у Северной Кореи варьируются от одного до двух 
десятков килограммов, в соответствии с этим количеством 
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рассчитывается и количество потенциально созданных ядерных 
боезарядов. Не исключено, что уже к началу 1990-х годов стра-
на имела от одного до пяти взрывных устройств на основе ору-
жейного плутония. Однако их испытаний в КНДР не производи-
лось, так как это явилось бы открытой демонстрацией военной 
ядерной программы.

По мере развития научно-технического потенциала Северная 
Корея параллельно приступила к разработке урановой програм-
мы. Скорее всего, она была начата еще в середине 1980-х годов. 
В качестве косвенного подтверждения эксперты ссылаются на 
пакистано-северокорейскую договоренность, в соответствии с 
которой КНДР осуществляла поставки в Пакистан ракет “Но-
дон” (ставших прототипом пакистанских тактических и страте-
гических ракет “Хатф” и “Гхаури”), а также технологии их про-
изводства. Пакистан, в свою очередь, передавал Северной Корее 
материалы и технологию обогащения урана методом центрифу-
гирования.

Для КНДР ядерная программа была и остаётся в первую оче-
редь орудием политической борьбы. Северная Корея активно ис-
пользует “ядерную карту” для повышения своего статуса на по-
литической арене, дипломатического торга на всякого рода пере-
говорах, в основном касающихся экономической помощи.

Прошедшие раунды шестисторонних переговоров по ядер-
ной проблеме КНДР не принесли желаемых результатов. Соеди-
ненные Штаты подтвердили свою жесткую позицию о полном 
свёртывании ядерной программы КНДР. Южная Корея и Япо-
ния также увязывают экономическую помощь Северной Корее 
с ядерным вопросом. Россия заняла промежуточную позицию, 
требуя как соблюдения режима нераспространения, так и “га-
рантий безопасности” для Северной Кореи. Наиболее активной, 
наряду с американской, была позиция Китая, который (еще в 
первом раунде переговоров) неофициально выдвинул ряд тре-
бований к КНДР, затрагивающих не только ядерную програм-
му, но и – что особенно важно – экономическую систему Се-
верной Кореи. Китай “настоятельно рекомендовал” Пхеньяну 
прекратить милитаризацию экономики, обеспечить самодоста-
точность в снабжении продовольствием и проводить политику 
“открытости”.
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Рижков А.Г. (м. Київ)
ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ 

ПРАВА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
У дослідженні розглядається роль мовних інтерференцій у 

формуванні правничої термінолексики корейської мови (КМ), а 
також з огляду на отримані результати робляться певні висновки 
щодо її генетичних зв`язків та складу у синхронії. 

У правничій термінології (ПТ) КМ наявна велика кількість 
термінів, запозичених з інших мов. Феномен КМ полягає у тому, 
що близько 60–70% її лексики складають китаїзми. Виходячи із 
принципів класифікації мовних інтерференцій, запропонованих 
Д’яковим А. та ін. (Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б., 2000, 
27–28), можна сказати, що у давні часи вплив китайської мови на 
корейську проявлявся у формі релігійних та культурно-політич-
них інтерференцій. Разом із ієрогліфами відбувалася експансія 
термінів у корейську мову. Під впливом зазначених вище чинни-
ків спочатку сакральна та правнича термінологія запозичувалася 
акцептно, тобто у такий спосіб, коли іншомовна лексика прихо-
дить у мову-реципієнт разом із граматичними та фонетичними 
особливостями мови-донора, а згодом, з формуванням правової 
традиції у Кореї, терміни-ієрогліфи запозичувалися вже з ура-
хуванням фонетичних та граматичних норм КМ. “Кореїзація” 
термінолексики згодом призвела до того, що остання перестала 
сприйматися носіями мови як запозичена і вкорінилася у різних 
терміносистемах, в першу чергу у правничій завдяки адаптації 
китайської системи права у давні часи. Ієрогліфічний, тобто ки-
тайський пласт ПТ КМ умовно можна назвати найдавнішим. Ієро-
гліфічна основа термінолексики є надзвичайно зручним матеріа-
лом для термінотворення, з огляду на її дуже високу продуктив-
ність, адже кожний окремо взятий ієрогліф має певне семантичне 
значення, і комбінуючи різні ієрогліфи, можна отримувати безліч 
нових слів на позначення нових понять та явищ. Така висока про-
дуктивність ієрогліфів зумовлює тенденцію до переважно семан-
тичних запозичень (СЗ) з мов, що не користуються ієрогліфікою. 
Запозичення з китайської та японської мов є графічними.

Фонетичні запозичення (ФЗ) приходять у КМ з мов, які не 
використовують китайську ідеографічну писемність. На су-
часному етапі з огляду на історичні та геополітичні чинники  
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мовою-еталоном для корейської стала в основному англійська. 
Ми проаналізували термінолексику права на наявність елементів 
інших мов, окрім китайської та японської як перстратних, шляхом 
суцільної вибірки з корейських тлумачних словників правничої 
термінології (Словник юридичної термінології корейської мови, 
2005; Словник юридичної термінології корейської мови, 2000). Як 
виявилося, на чотири з половиною тисячі терміноодиниць права 
припадає лише 68 ФЗ з англійської, французької тощо. Проаналі-
зувавши наведені запозичення, робимо висновок про те, що з усіх 
сучасних терміносистем КМ у ПТ наявна найменша кількість ФЗ 
з інших мов, вплив яких найбільш відчутний у технічній, спор-
тивній, музичній термінології тощо. Отримані результати дають 
нам змогу зробити певні висновки, а саме:

1. Основою ПТ КМ є лексика ієрогліфічного походження.
2. Запозичення з китайської та японської мов у ПТ корейської 

є здебільшого графічними.
3. ПТ КМ має генетичні та історичні зв`язки з ПТ китайської 

та японської мов, запозичуючи з них терміни в діахронії.
4. Завдяки ієрогліфічній основі ПТ КМ відзначається високим 

ступенем продуктивності при утворенні терміноодиниць на позна-
чення юридичних явищ під час семантичних запозичень з мов, які 
не користуються ідеографічною писемністю. Це пояснює наявність 
невеликої кількості ФЗ з ПТ англійської або французької мов.

5. ПТ КМ вдається до ФЗ лише для позначення понять між-
народного права. ФЗ також виступає елементом напівфонетичних 
запозичень, коли частиною терміна є власна назва.

6. Невелика кількість ФЗ у ПТ КМ (68) пояснюється тим, що 
в цьому випадку транскрипція має легшу форму у порівнянні з 
громіздкою структурою їхнього семантичного відповідника.

Самсонов Д.А. (г. Санкт-Петербург)
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КОРЕЙСКОГО ЭТИКЕТА 

(по материалам записок русских 
путешественников в Корею кон. XIX – нач. ХХ вв.)

Для выявления этнодифференцирующих признаков этногра-
фы исследуют самые различные слои жизни. Традиционный эти-
кет как неотъемлемая часть национальной культуры любого наро-
да является интересным объектом для исследования этнографов. 
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Этикет служит важным подспорьем этики и нравственности, ба-
зовых форм общественного сознания. Он является своеобразным 
материализованным институтом, через который этика и нрав-
ственность проводят в жизнь свою “политику” (1). Именно поэто-
му изучение стереотипов поведения является одним из способов 
выявления этнодифференцирующих признаков (2). При изучении 
этикета особое внимание уделяется не только повседневному по-
ведению, а также поведению в ходе совершения разного рода об-
рядов жизненного цикла или праздничных обрядов. 

В ходе работы с источниками по этикету необходимо учитывать 
как “внутреннюю” поведенческую оценку, которую дают сами 
себе носители культуры, так и “внешнюю”, даваемую с позиции 
иной культуры. Дело в том, что внутренняя и внешняя оценка по-
ведения предполагают несколько различное прочтение ситуаций. 
Сбалансированное использование материалов, представляющих 
различные точки зрения, помогает построению более полной и 
объективной картины этнической специфики народа (3). 

Наиболее репрезентативными источниками, отражающими 
внешнюю точку зрения являются записки путешественников. 
Именно поэтому для изучения стереотипов поведения корейцев 
мы решили обратиться к публикациям времен открытия Корея. 
Русский путешественник, попавший в страну на одном из самых 
драматических отрезках пути её развития, смог увидеть и частич-
но зафиксировать ту самую традиционную Корею. 

В ходе работы использовались материалы из дневниковых за-
писей, отчетов, очерков русских чиновников, офицеров, купцов, 
совершавших поездки по различным регионам Кореи. Безуслов-
но, цели, маршруты и время поездок были абсолютно разными, 
поэтому описанию самих корейцев и их обычаев уделяется не-
одинаковое внимание. 

Тем не менее, на основе материалов русских путешественни-
ков появляется возможность составить представление о харак-
терных именно для корейцев отношениях. 

Корея предстаёт страной, где не только придворная и обще-
ственная жизнь, но и частная семейная жизнь подчинены строгим 
правилам и церемониям даже в процессе повседневного общения. 

Абсолютно все авторы отмечают, что отличительной чер-
той корейцев является миролюбие, добродушие и покорность, а  
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также любопытство. Именно эта черта принципиально отличает 
корейцев в общении от их соседей, китайцев и японцев. Дадеш-
калиани, чиновник, состоящий при канцелярии Приамурского 
генерал-губернатора, пишет, что любопытство по отношению к 
иностранцам, к внешнему влиянию одолевает корейцев в послед-
нее время (4).

Из материалов записок мы узнаем также и об отношениях 
между полами в Корее. Дипломат Поджио в своих “Очерках Ко-
реи”, первой этнографическом исследовании по Корее, говорит, 
что “хотя супруги и живут вместе в одном доме однако, время 
проводят врозь: муж у себя на своей половине принимает своих 
гостей, а жена проводит все время на. женской половине” (5).

В заключении необходимо подчеркнуть, что имеющийся в за-
писках материал представляет большую ценность для этнографов 
и способен помочь в изучении традиционной жизни Кореи. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Бгажноков Б. Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999, С. 3.
2. Этикет у народов Юго-Восточной Азии. Санкт-Петербург, 

1999, С. 5.
3. Байбурин А. К., Топорков А. Л., У истоков этикета. Ленин-

град, 1990, С. 13.
4. По Корее. Путешествия 1885–1896. Москва, 1958, С. 65.
5. Поджио М. А. Очерки Кореи. Санкт-Петербург, 1892, С. 200.

Скрипник Ю.Д. (м. Київ)
ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТИМНОЇ ФОРМИ 
КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ

1. Лінгвістичні засоби вираження ввічливого ставлення мовця 
до адресата маркуються та передаються за допомогою відповід-
них закінчень у реченні. Аналізуючи наукові праці та досліджен-
ня з цього питання, переконуємося, що корейські мовознавці все 
ще не дійшли згоди, скільки ж рівнів нараховує сучасне шанобли-
ве ставлення до слухача, в якому ієрархічному порядку їх розта-
шувати та як охарактеризувати. 

2. На нашу думку, така різниця в кількості рівнів зумовле-
на невизначеністю дослідників щодо загалом високої та інтим-
ної форм; деякі мовознавці їх не зараховують до певного рівня 
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шанобливого ставлення, а ті, які зараховують, не можуть дійти 
згоди, яку ієрархічну позицію вони займають між рівнями ввіч-
ливого ставлення до адресата.

3. Корейські мовознавці Х. Чхвє, Б. Ан, М. Ю не зараховують 
інтимну форму до жодного певного рівня категорії ввічливості 
корейської мови. Так лінгвіст Х. Чхвє пише: «Цей рівень знахо-
диться між грубою та фамільярною формами, між фамільярною 
та ґречною формами, тому її нікуди і не зараховано. Але, звичай-
но, зрозуміло, що інтимна форма не вважається високою шано-
бливою формою».

4. Інший мовознавець Г. Сонг розглядає інтимну форму як за-
галом низький рівень ввічливого ставлення до адресата. Він вва-
жає, що цю форму слід зарахувати до загалом низького рівня, ви-
окремивши ще один додатковий рівень у неформальному стилі.

5. Помилковість судження Г. Сонга в тому, що існують певні 
комунікативні ситуації, в яких неможливе вживання цієї форми, 
тобто не завжди використовуватиметься низький та звичайний 
низький рівні замість інтимної форми. В таких прикладах пра-
вильним буде сказати: “Хйон, на чжом това чужо”, а не “Хйон, на 
чжом това чжуге” чи “Хйон, на чжом това тао (Старший брате, 
допоможи мені, будь ласка)”.

6. Дослідники М. Кім, І. Лі, Й. Пак та ін. у своїх працях розгля-
дають інтимну форму як рівень формального стилю і вважають, 
що розташувати його слід між звичайним низьким та низьким 
рівнями ввічливого ставлення до адресата. Так лінгвіст М. Кім, 
диференціюючи в категорії гоноративу ввічливі та неввічливі 
форми, серед неввічливих форм виокремлює фамільярну форму 
як низький рівень, інтимну форму як звичайний низький і грубу 
форму особистого ставлення як дуже низький рівень.

7. Згадані вище праці основуються на диференціації категорій 
ввічливості за рівнями, що свого часу запропонував Х. Чхвє, по-
діливши систему форм шанобливого ставлення на чотири рівні 
(високий, звичайний високий, звичайний низький та низький) і 
розмістивши загалом високу форму між високим та звичайним 
високим рівнями, тоді як інтимну – між звичайним низьким та 
низьким рівнями. Проте, на нашу думку, дещо не вірним буде 
об’єднання всіх форм особистого ставлення до однієї системи без 
чіткої диференціації стилів.
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8. Дослідник С. Кім виокремив п’ять рівнів (від найнижчого 
до найвищого) ввічливого ставлення до слухача: низький, зви-
чайний низький, інтимна форма, звичайний високий та високий 
рівні. Зауважимо, що форма панмаль не має відповідного їй рівня 
з певною назвою, мовознавець розташовує інтимну форму між 
звичайним високим та звичайним низьким рівнями.

9. Лінгвісти Й. Ко, Чж. Хван, Чж. Со, Г. Сонг та ін., розділив-
ши систему форм і рівнів ввічливості корейської мови на фор-
мальний та неформальний стилі, вважають, що інтимна форма 
належить до неформального стилю категорії ввічливого ставлен-
ня до адресата. Чж. Со та Г. Сонг класифікували рівні за стилем, 
тобто за ознакою формальності й неформальності, і зарахувавши 
інтимну форму до неформально стилю, запропонували відповід-
ну назву – загалом низький рівень (туруначчхум).

10. Спираючись на різноманітні дослідження, які доводять, 
що саме інтимна та загалом висока форми є найбільш вживані в 
повсякденних діалогах, ми вважаємо, що вищезгадані форми не 
можна виключати з категорії ввічливості і їх слід розглядати як 
рівні, які належать до неформального стилю сучасної корейської 
мови.



140

ЯПОНІСТИКА

Букрієнко А.О. (м. Київ)
ОБРАЗНА МОВА ТВОРІВ МІЯДЗАВИ КЕНДЗІ
(за матеріаліми оповідання “Віолончеліст Ґосю”)

Визначення глибинного смислу художнього твору є, безпере-
чно, одним із завдань літературного дослідження. Особливо це 
стосується фантастичних оповідань чи казок, які є відносно за-
критими системами, що “виражають певне сутнісне... значення, 
яке міститься у ряді... символічних картин і подій, через які воно 
і може бути розкрито” (Франц фон 1998: 10). Мета цього дослі-
дження – спробувати розкрити це “сутнісне значення” оповідання 
“Віолончеліст Ґосю” японського письменника Міядзави Кендзі.

Коротко нагадаємо зміст оповідання. Віолончеліст на ім’я 
Ґосю, що грає в муніципальному оркестрі, ніяк не може справи-
тися зі своєю партією. Ні кпини керівника оркестру, ні насмішки 
колег – ніщо не може примусити його заграти так як слід. Ввечері, 
повернувшись додому, Ґосю бере в руки віолончель і починає гра-
ти. Під час цих нічних репетицій до нього приходять зі своїми 
проханнями різні тварини. Спочатку Кіт, потім Зозуля, після цьо-
го Борсук (Танукі) і, останньою, польова миша. Кіт просить, щоб 
Ґосю заграв для нього п’єсу Шумана. Зозуля хоче, щоб він навчив 
її співати. Борсук хоче пограти разом з Ґосю, і врешті, Миша про-
сить, щоб Ґосю за допомогою музики вилікував її мишеня.

А тепер детально розглянемо ці образи і спробуємо з’ясувати, 
які саме імагінативні бачення вони виражають.

Дім – це образ тілесного як оплоту душевно – духовної сутно-
сті. Цей образ зустрічається настільки часто, що його відносять 
до архетипів (Ленц 2000: 155, 295). Таким чином, повернення до-
дому – це спроба відійти від навколишнього світу, “закритись у 
собі”, щоб розібратися зі своїми проблемами. Це стане іще зрозу-
мілішим, якщо ми згадаємо за яких умов Ґосю повертається до-
дому.

Тварини – суть імагінації інстинктивних потягів, що існують в 
людини; істоти, які не мають духовного розуму, такі собі проекції 
того, що рухає людською психікою.
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Кішка – це одночасно і домашня тварина, і хижак. Сонна і 
ласкава, несподівано вона перетворюється на символ любовного 
потягу, що охоплює людину. Достатньо амбівалентним є символ 
Зозулі. З одного боку, птахи як такі символізують підйом у цар-
ство духа. З іншого боку, зозуля, яка підкидає свої яйці в чужі 
гнізда  – загальновідомий символ хитрощів та лукавства. Третім 
до Ґосю приходить Борсук. В оригіналі – Танукі: “Єнотовидний 
собака” (Nyctereutes)” (Консайс 1999: 435), тварина, поширена в 
Японії, яка часто зустрічається в якості символу, що поєднує в собі 
риси лисиці і вовка з українських народних казок (Бондар 2003: 
225). Іншими словами, перед нами символ обмеженості, хитрощі, 
“дурної сили”. І останній гість, польова Миша, – образ односто-
ронньої прив’язаності до земного, схильності до матеріалізму.

Таким чином, можемо вважати, що Ґосю взаємодіє зі своїми тва-
ринними інстинктами, імагінації яких ми щойно розглянули. При-
вертає увагу мусчина спрямованість гостей: кожен з них хоче займа-
тися музикою, пограти з Ґосю. Заняття музикою з давніх –давен було 
символом перетворення тілесної природи, духовного росту.

Драма духовного перетворення розгортається вночі, а ніч є ча-
сом сну, illud tempus людської душі.

Отже, можемо сказати, що в оповідання “Віолончеліст 
Ґосю” ми спостерігаємо цілий пласт символів, які, розглянуті 
комплексно, навертають нас до певного імагінативного бачення 
цього твору. Звичайно, ми ще не можемо говорити про повну роз-
шифровку цих символів, адже достатньо задовільна ампліфікація 
будь –якого символу може бути проведена лише в контексті з ін-
шими імагінативними системами, включаючи інші твори цього ж 
автора, а також інші архетипні історії, такі як міфи, чарівні казки 
тощо. Ми спробували лише частково зазирнути “під спід” одно-
го невеличкого оповідання, і більш докладний розгляд цієї теми  
потребує подальшого розгляду.
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Капранов С.В. (м. Київ)
CВЯТІ МІСЦЯ ШКОЛИ НІЦІРЕНА В ЯПОНІЇ

Звернення до сакральної географії буддистської школи Ніці-
рен-сю викликане кількома обставинами. По-перше, ця школа – 
єдина серед значних буддистськіх шкіл – виникла і розвинулася 
в Японії, і, відтак, може з повним правом бути названа “чисто 
японською”. Вона справила значний вплив на японську культуру, 
у т. ч. сучасну. По-друге, вчення Ніцірена та його неорелігійні мо-
дифікації у ХХ ст. почали поширюватися далеко за межи Японії, і 
сьогодні це вчення має вже світове значення. В Україні воно пред-
ставлене орденом Ніппондзан Мьоходзі, котрий розпочав активну 
діяльність на наших теренах з 1991 р., що робить дослідження ні-
ціренівського напрямку особливо актуальними для нашої науки. 
Проте сьогодні відсутні спеціальні українські наукові праці, при-
свячені вченню Ніцірена. У Росії його видатним дослідником був 
О.М. Ігнатович; на жаль, його передчасна смерть у 2001 р. завда-
ла непоправної шкоди вивченню цього важливого буддистського 
напрямку на пострадянських теренах. У своїх працях О.М. Іг-
натович докладно проаналізував біографію Ніцірена, історичні 
передумови виникнення і доктринальний комплекс ніціренізму, 
зробив переклади важливих текстів школи, але сакральна геогра-
фія, певне, не входила до кола його наукових інтересів.

 Ідеї сакральної географії у працях Ніцірена потребують спе-
ціального дослідження. Звернімо увагу наразі на дві важливі ідеї. 
По-перше, це особливе значення і взаємна доповнюваність Індії 
(“країни місячного роду”) та Японії (“країни сонячного роду”): 
Будда з’явився в “місячній” Індії, і його вчення рухалося “за міся-
цем” – з заходу на схід; у Японії повинен початися зворотній хід 
цього вчення (“за сонцем”, зі сходу на захід), причому світло Істи-
ни посилиться настільки ж, наскільки ж сонячне світло сильніше 
за місячне [24]. По-друге, це ідея особливого значення східної 
Японії, особливо рідної для Ніцірена провінції Ава (нині – пів-
денна частина преф. Ціба): як твердить Ніцірен, тут перебувала 
сама Богиня Сонця – Аматерасу, і тому цей провінційний закуток 
“подібний до центра Японії”. 

Остання думка заслуговує на особливу увагу. Річ у тім, що 
японська цивілізація формувалася в західній частині країни, а схід-
на частина, де нині розташоване Токіо, тривалий час залишалася 
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“дикою”, “варварською” провінцією. Відповідно й головні са-
кральні центри були розташовані на заході країни. Є.К. Симонова-
Гудзенко, проаналізувавши топоніми в трьох головних пам’ятках 
Давньої Японії – “Ніхон сьокі”, “Манйосю” та “Ніхон рьоїкі” – по-
казала, що центральний район тогочасної Японії знаходився у чоти-
рикутнику, утвореному найважливішими сакральними центрами – 
Ісе, Кумано, Суміное та Камо. Сьогодні найвідоміші й найдавніші 
святі місця як буддизму, так і сінто – крім вже названих, гори Коя 
та Хіей, святилища в Ідзумо, Міва, Касуґа, 88 святих місць о. Сіко-
ку – також знаходяться в західній частині. 

Перенесення політичного центру (ставки сьоґуна) до Камаку-
ри вимагало освячення східних земель. Це розумів вже засновник 
сьоґунату Мінамото Йорітомо, який побудував у Камакурі сін-
тоське святилище Цуруґаока Хаціманґу наприкінці ХІІ ст. Анало-
гічну мету переслідувало спорудження у Камакурі в сер. ХІІІ ст. 
великої бронзової статуї будди Амітабги (Аміди) – на зразок ста-
туї у храмі Тодайдзі в Нарі. Твердження Ніцірена про святість 
краю Ава відповідали цій потребі. 

Сьогодні головні святі місця ніціренізму знаходяться переваж-
но в столичному окрузі Токіо-то та сусідніх префектурах Ціба та 
Канаґава, охоплюючи півколом Токійську затоку. Чотири з них 
знаходяться на більшій відстані: м. Хітаці-Ота у преф. Ібаракі, 
м. Сано у преф. Тоціґі, і вже згадані сакральні центри Ніцірен-сю 
та Ніцірен-сьосю – г. Мінобу та монастир Тайсекідзі біля г. Фудзі. 
Вони ніби окреслюють більше півколо, охоплюючи найближчі до 
рівнини Канто гори (що дуже важливо з огляду на сакральне зна-
чення гір в японській культурі, яке можна розглядати, як окремий 
прояв виявленого М. Еліаде архетипу Світової Гори). Три найго-
ловніші святині ніціреністів – Кійосумі (місце народження Ніці-
рена), г. Мінобу (місце, де він провів останні роки і заповідав себе 
поховати) та Ікеґамі (місце уходу до нірвани) – задають головну 
вісь цього простору.

Комісаров К.Ю. (м. Київ)
ВИКОРИСТАННЯ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У МОВІ ЯПОНСЬКИХ ГАЗЕТ
Нагадаємо, що текстовий матеріал, представлений у газетах, 

традиційно відносять до публіцистичного стилю. Щоправда, 



144 IX СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

існують різні погляди. Зокрема, І.В. Арнольд та І.Р. Гальперін го-
ворять про доцільність виділення газетного стилю, одним з під-
стилів якого є “стиль газетних статей, що складає різновид пу-
бліцистичного стилю, куди також входять стиль ораторський та 
стиль есеїв” (Арнольд И.В. Стилистика английского языка. – М., 
2004. – С. 343).

Ми ж пропонуємо, передусім, виділяти дві форми вираження 
стилю (усну та писемну), а такі ланки, як “ораторський стиль” 
та есей, вважати не стилями і навіть не підстилями, а жанрами 
текстів даного стилю. Така позиція викладена, зокрема, у підруч-
нику “Стилістика української мови” (К., 2003) та у М.Д. Кузнець 
і Ю.М. Скребнева, які характеризують публіцистичний стиль 
так: “Це функціональний стиль мови, який застосовується у ви-
кладі, призначеному для більш чи менш широкого кола читачів 
або слухачів, і присвячений якимось суспільним чи політичним 
питанням: подіям політичного життя, явищам культури, пробле-
мам моралі і т. ін. у їх актуальному для даного часу значенні” 
(Стилистика английского языка. – Л., 1960. – С. 122). Дослідник 
стилістики японської мови І.В. Жукова називає публіцистичний 
стиль стилем публіцистики та преси (Стилистика японского  
языка. – М., 2002).

Текстовий матеріал японської щоденної преси ми й мали на 
меті дослідити з позицій синтаксичної стилістики шляхом вияв-
лення семантико-стилістичних особливостей вживаних там умов-
них конструкцій. Обмежений обсяг даної розробки змусив нас за-
лишити поза увагою усну форму публіцистичного стилю, а з усіх 
жанрів, якими представлена його писемна форма, ми зупинилися 
на передових статтях, аналітичних оглядах та репортажах, праг-
нучи залучити до аналізу всі основні типи текстів японських 
газет: політику, економіку, події суспільного життя, події в світі, 
науку та освіту, культуру та мистецтво, медицину. За матеріал для 
дослідження ми мали тексти трьох відомих газет: “Асахі-Сім-
бун”, “Іоміурі-Сімбун” та “Майніті-Сімбун”.

Аналіз матеріалу газет показав, що в середині публіцистичного 
стилю можна виділити, як мінімум, два підстилі. Перший умовно 
назвемо підстилем суто інформативних текстів, а другий – під-
стилем текстів, які містять додаткові засоби впливу на читача. 
Перший підстиль характеризується мінімальною експресією, 
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слабкою установкою на читача та повною відсутністю емотив-
ності. Що ж стосується другого підстилю, то тут ці три аспекти 
реалізовані повною мірою.

Умова, яка виражається в газетних текстах, може бути як по-
тенційною, так й ірреальною (речення реальної умови зустріча-
ються дуже рідко). Ірреальність умови знаходить тут своє стилі-
стичне використання, але не в суто інформативних текстах.

Для вираження кондиційного значення у суто інформативних 
текстах здебільшого використовуються синтетична форма -ВА та 
сполучник ТО. Крім того помітного розповсюдження набуло спо-
лучне слово ВААІ (“випадок”). Інших умовних форм у таких тек-
стах нами виявлено не було. Це пояснюється їх яскраво вираже-
ним розмовно –побутовим забарвленням (у текстах із додатковим 
впливом на читача вони можуть вживатися, але обмежено).

Для вираження причиново –наслідкових відносин, нарівні з 
граматичними засобами, широко застосовуються й лексичні (на-
приклад, слова RIYUU та GEN’IN (“причина”).

Особливу увагу привертає вираження протиставлення. У ба-
гатьох випадках протиставлювані змісти подаються у вигляді двох 
окремих речень. Використовується цей прийом, на нашу думку, 
для підсилення впливу на читача. Ще одним засобом підсилення 
впливу в газетних текстах є речення, де крапка ставиться після 
протиставного сполучника NONI, а головна частина відсутня, але 
зрозуміла з контексту. 

Допустові конструкції, порівняно з іншими умовними, вжива-
ються в японських газетах обмежено.

Серед структурних особливостей слід відзначити широке ви-
користання багатокомпонентних складнопідрядних речень, осо-
бливо у статтях наукової тематики

Осадча Ю.В. (м. Київ)
ГЕНЕЗА І ФУНКЦІЇ ЖАНРУ СЬОСЕЦУ 

В ЯПОНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НОВОЇ ДОБИ
В японській літературі художня проза представлена жанрами 

класичної літератури – романами моноґатарі (цукурі-, ута-, дзіцу-
року-, сецува-, власне моноґатарі), записами-есеями дзуйхіцу, що-
денниками ніккі, а також жанровими різновидами середньовічної 
феодальної літератури сосі, жанром йоміхон та його інваріантами 



146 IX СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

(коккейбон, сяребон, ніндзьобон і т.п.). Однак, у ХХ ст. магістраль-
ним жанром художньої прози стає сьосецу, що в сучасному літера-
турознавстві означає прозовий твір, який залежно від прийнятих в 
європейській поетиці критеріїв і жанрових ознак перекладається 
як “повість”, “роман”, “оповідання”, “новела”, “нарис” тощо.

Роком “народження” японської прози нової доби одностайно 
вважається 1885 рік, коли Цубоуті Сьойо (1859–1935) опублі-
кував трактат “Сутність роману”, що відразу став маніфестом 
літературної молоді. Вперше за багатовікову історію японської 
літератури автор з оглядом на сучасність спробував теоретично 
осмислити методи і завдання художньої літератури і критики. У 
трактаті Сьойо розглядає звичні, але досить розпливчасті й неви-
значені в тогочасному літературознавстві поняття сьосецу (І. Хі-
дзія [1] пропонує цей термін як переклад англійського “novel”) і 
бунґаку (за Хідзія, переклад європейського “literature”). З огляду 
на те, що в 80–90-х рр. ХІХ ст. літератори не могли чітко пояс-
нити ці традиційні терміни літературознавства (напр., до бунґа-
ку відносять як філософські та історичні роботи, так і сюжетну 
й “безсюжетну прозу”), їхнє системне вживання мало історичне 
значення для подальшого розвитку літератури дои кіндай.

Поняття сьосецу в Японії почало поширюватися наприкінці 
ХVII ст., коли серед учених-конфуціанців підвищився загальний 
інтерес до написаної простонародною мовою китайської худож-
ньої літератури доби Мінь (1368–1644) – жанру хакува-сьосецу, 
який середньовічні японські вчені перекладали і коментували  
(в ХVII ст. сьосецу-ка означало “вчені, які досліджують сьосе-
цу”). Проте, чи не вперше сьосецу зустрічається в китайському 
тексті “Хань шу” (“Історія Хань”, І ст. н.е.) на позначення “зібра-
них чиновниками низьких рангів оповідань, що не мають ніякої 
цінності” [цит. за 2, 24].

На кшталт жанру сяошо в китайській літературі, в середньо-
вічній Японії сьосецу первісно протиставляли офіційним істо-
ричним хронікам сейсі та називали хайсі – “маленькими запи-
саними простолюдинами історіями” чи йосі (дослів. “додатко-
вими, надлишковими історіями”). З іншого боку, він належав до 
“низької літератури” і входив до складу різних прозових жанрів, 
напр., “стародавніх оповідань” кодай-сьосецу чи “середньовіч-
них оповідань” тюйо-сьосецу.
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Втім, у “Сутності роману” Ц. Сьойо неодноразово наголошу-
вав, що на відміну від функцій та ролі в попередній період, сьо-
сецу повинен, відображаючи дійсність, реалістично показувати 
правду життя та психологічно розкривати внутрішню сутність 
явищ і “запал людських пристрастей”, оскільки людиною та її 
вчинками рухає, насамперед, почуття. Обов‘язок романіста – при-
мусити читача мимоволі озирнутися на себе і власне життя.

Таким чином, поняття сьосецу до 1880 р. означало переважно 
написані простонародною китайською мовою хакува-сьосецу доби 
Мінь та прозові твори японської розважальної літератури міщан. 
Сьойо, “реабілітувавши” сьосецу, виокремив його серед жанрів по-
передньої класичної дидактичної та не-реалістичної літератури і 
надав йому нового змісту і значення, що прискорило процес фор-
мування принципово нової, модерної літератури і літературно-кри-
тичної дискурсії в Японії. У ХХ ст. сьосецу став основною “жанро-
вою матрицею” японської прози, утворюючи – на зразок роману в 
європейських літературах – різноманітні жанрові форми.
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Павлішина Л.Ф. (м. Київ)
ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ 

ІМПЕРАТОРСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ЯПОНІЇ
Японію з-поміж багатьох країн вирізняє здатність до поєднан-

ня постійного реформування, змін, запозичень з усталеними тра-
диціями, пов’язаними з власним світоглядом і філософією буття. 
Такими традиціями пройняте також сучасне життя парламенту 
Японії та його відносини з кабінетом. Тому розуміння логіки прий-
няття рішень сучасним парламентом неможливе без повернення 
до епохи, коли зароджувалася ідея створення парламентської сис-
теми в Японії, а саме, періоду реформ, що передував заснуванню 
Імператорського парламенту.
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Поштовхом до таких реформ в Японії стало прибуття амери-
канських військових кораблів під командуванням Пері, які увій-
шли до Ураги у 1853 році. Пері вручив вірчі грамоти, і під його 
натиском сьогунат був змушений відкрити країну для торгівель-
них зв’язків.

Після прибуття Пері член Ради старійшин Масохіро Абе пору-
шив традиції диктатури сьогунату і запропонував даймьо висловити 
свою думку, що стало першим кроком до уведення в ужиток виразу 
“громадська думка” і виявлення у подальшому своїх політичних 
поглядів різними верствами населення. У 1854 році був укладений 
договір про дружні відносини між Японією і Америкою.

Налагодження зв’язків з іншими державами спонукало до пе-
регляду як правової системи, так і державного управління в ці-
лому. Пошуки системи на заміну сьогунату підвели до ідеї ство-
рення парламенту в Японії. Уявлення про парламентську систему 
складалося завдяки перекладам джерел з європейських мов і по-
двійним перекладам з китайської мови та спостереженням тих, 
хто побував у країнах Європи і Америці.

Перше бачення парламенту виклав у відомих записах “Sen chu 
hassaku” виходець з клану Тоса Рьома Сакамото. Це мав бути пар-
ламент з двох палат. Верхня – аристократи, вищі сановники, ниж-
ня – прості люди, народ. Клан Тоса мав намір поставити голо-
вою парламенту сьогуна Йосінобу Токугаву, проте прихильники 
ліквідації сьогунату виступили проти збереження сьогуна в пар-
ламентській системі. Токугава також за порадою Амане Нісі сам 
запропонував передати верховну владу Імператору.

У 1867 році за наказом про реставрацію монархії був ство-
рений новий уряд з системою відомчого підпорядкування дер-
жавних установ “sanshoku”, яка через рік розрослася у служби 
у справах релігій, внутрішніх справ, закордонних справ та фло-
ту, фінансистів, карних справ. В той же час була запроваджена 
система з аристократів і феодалів для виконання об’єднувальної 
функції між кланами і урядом. Суть цієї системи полягала у тому, 
що аристократи, які були членами кланів, відбиралися урядом і 
призначалися на ключові посади, а феодали висувалися клана-
ми до центру пропорційно від великих, середніх і малих кланів 
для вираження громадської думки, і ставали представниками у 
нижній палаті.
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Члени кланів з Етідзену та Тоси Хатіро Міока і Тодзі Фукуока 
запропонували зробити більш чітким напрям нового державного 
управління завдяки союзу Імператора та голів кланів. За їх про-
ектом Імператор та феодальні князі мали підписати зобов’язання 
про започаткування Ради даймьо у верхній палаті та про прийнят-
тя неупереджених рішень з урахуванням громадської думки. Ця 
ідея була підтримана видатним політиком Такайосі Кідо, і після 
внесених ним поправок текст зобов’язання перетворився на осно-
вний курс державного управління нового уряду Мейдзі “goka-
jo – no seimon”. У квітні того ж року Імператор провів церемонію 
приведення до присяги підлеглих йому вищих сановників. На той 
час парламентська система розглядалася лише як така, що може 
зв’язати клани з центром. Залежна від феодальних князів ниж-
ня палата мала служити місцем обнародування їх поглядів, які 
втім жодним чином не стримували уряд. Розуміння парламент-
ської системи обмежувалося лише можливістю почути широкий 
спектр думок і не сягало структури та повноважень.

Через два місяці після оприлюднення “gokajo – no seimon” 
структура центрального уряду знову зазнала змін. Нова програ-
ма “seitaisho” проголосила політичною метою попередню “go-
kajo – no seimon”, в загальній структурі уряду був відновлений 
політичний термін стародавньої Японії “Dajokan”. Разом з цим 
на зразок Європи та Америки збиралися увести розподіл влади 
на законодавчу, виконавчу та судову. За програмою “seitaisho” ви-
щий урядовий орган “Dajokan” поділявся на 7 департаментів, з 
яких законодавчий та судовий департаменти відали відповідно за-
конодавчою та судовою гілками влади, решта 5 – управлінський, 
справ релігій, фінансовий, військових справ, закордонних справ 
належали до виконавчої гілки влади. Серед них управлінський 
департамент відрізнявся від інших структурою і особливим ха-
рактером зв’язків з верхнім і нижнім бюро законодавчого депар-
таменту. Згодом ці два департаменти об’єдналися в один. Тобто, 
задекларованого розділення на законодавчу та виконавчу гілки 
влади в дійсності не було.

Таким чином, перші реформи, проведені за часів Реставрації 
Мейдзі чітко окреслили мету та основні принципи запроваджен-
ня парламентської системи в Японії. Парламент створювався 
зверху заможними людьми і для заможних людей. Реформи 



150 IX СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

продемонстрували також, що новий уряд Мейдзі не мав наміру від-
давати майбутньому парламенту важелі управління державою.

Рубель В.А. (м. Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО КИТАЙСЬКІ КОРІННЯ 

САМОНАЗВИ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Тривалий час від зародження японська держава не мала офіцій-

ної усталеної назви, тому іменувалась за етнічною самоназвою на-
роду, який її творив – “Ямато” або “Ва”. Появу нової офіційної 
назви Японії вперше зафіксувала китайська хроніка “Сінь Тан шу” 
(“Нова Танська історія”), датуючи означену подію “першим роком 
Сянь-хен” (27.III. 670 – 14.II. 671). В цей рік до танського імперато-
ра Ґао-цзуна (Лі Чжи, 650–683) прибуло японське посольство, від 
якого придворні китайські літописці дізнались, що “приблизно в 
цей час японці, які вивчали китайську мову, відчули огиду до назви 
Ва та змінили її на Ніппон (Ніхон)”*. Причину такої раптової огид-
ливості джерело не наводить, але важливо, що ця зміна чітко пов’я-
зується з поширенням в Японії китайської мови й писемності.

Одною з найпоширеніших назв, якою ханьці іменували свою 
країну, було словосполучення Тянь-Ся (“Піднебесна”), яке скла-
дається з двох ієрогліфів: Тянь, який можна перекласти як “небо”, 
“день” і образно як “пора року”, “природна стихія”; а також Ся – 
“низ”, “підніжжя”, “знаходитись під чим-небудь (чи напередодні 
чогось) або в основі чогось”.

Тепер про ієрогліфічну структуру назви Ні-Хон (Ніппон) – 
“Сонце, що сходить”. Воно теж складається з двох знаків: “сон-
це” (онне, тобто японізоване умовно “китайське” читання – ні 
(нічі); смислове, власне японське “кунне” читання – хі) та “осно-
ва” (онне, тобто японізоване умовно “китайське” читання – хон; 
смислове, власне японське “кунне” читання – мото). В результаті 
за “онним” читанням виходить назва Ніхон. Проаналізуємо ці іє-
рогліфи. Перший ієрогліф “сонце” у сполученні з іншими знака-
ми часто використовується також в значенні “день”: хімосуґара – 

* New History of the T’ang Dynasty (Hsin T’ang Shu) // Sources of Japa-
nese Tradition: In 2 v. / Compiled by Ryusaka Tsunoda, Wm. Theodore de 
Bary, Donald Keene. – New York; London: Columbia University Press, 
1968. – V. 1. – P. 11.
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“увесь день”, нічінічі – “день за днем”, ніссекі – “день і ніч”, 
ніякі – “щоденник”, Нікою – “поденна оплата”. Отже, у перших 
знаків ієрогліфічного написання китайського слова Тянь-Ся і 
японського слова Ні-Хон є певна синонімічність (обидва знаки 
несуть значення “день”). Порівняння других знаків дає ще більше 
підстав для синонімізації. Графічно японський ієрогліф хон (він 
же китайський бень) являє собою знак “дерево” з перекресленим 
(тобто акцентованим, виділеним у такий спосіб) горизонтальною 
рискою знизу “стовбуром”, тому його значення можна протлума-
чити як “стовбур”, “стебло”, а в переносному значенні – як “ви-
тік”, “корінь”, “джерело”, “основа”. Отже, між знаками ся і бень 
(яп. хон) теж є певна синонімічність – “фундамент”, “основа”.

Висновок. Враховуючи певну смислову синонімічність ієро-
гліфічного написання назв Тянь-Ся і Ні-Хон, а також свідчення 
китайських хроністів про те, що ініціаторами зміни назви япон-
ської держави з Ва на Ніхон були японці, які вивчали китайську 
мову, можна стверджувати, що офіційна назва японської держави 
Ніхон (Ніппон) є своєрідною дещо переробленою калькою з ки-
тайської самоназви “Піднебесної” (Тянь-Ся). Метою такого пере-
йменування могло бути бажання тогочасної японської політичної 
еліти підняти церемоніальний ранг своєї держави, “урівнюючи” її 
статус через нову титулатуру з величною китайською державою.

До речі, у поетичній збірці “Ман’йосю”, хроніці “Кодзікі” та 
у написі на ореолі статуї бодхісатви Якусі-ньорай храму Хо-
рюдзі сполучення ієрогліфів “Піднебесна”, тільки вже у власне 
японському (“кунному”) читанні Аме-но-Сіта, використовують 
для найменування не Китаю, а власне Японії, що теж підтвер-
джує певну спорідненість титулатур “Піднебесна” й “Сонце, що 
сходить” у свідомості тогочасних японців.

Стрелкова А.Ю. (м. Київ)
ПРИНЦИП “ПОРОЖНЕЧІ” У ДЗЕН-БУДДИЗМІ 

ТА ФІЛОСОФІЇ ДŌҐЕНА
“Порожнеча” (санскр. śūnyatā, кит. кун 空, яп. ку) є одним із 

ключових понять буддійської філософії. Видатний японський 
мислитель, з ім’ям якого пов’язана поява школи сōтō в Японії, на-
ставник дзен Дōґен Кіґен 道元希玄 (1200–1253) так і назвав один 
з розділів-сувоїв свого славетного трактату “Сьōбōґендзō” 正法眼
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藏 – “Порожнеча” 虚空 (яп. “Коку”). Проте японське (як і власне і 
китайське) 虚空 є перекладом санскритського терміну ākāśa, а не 
śūnyatā, однак, як зазначають дослідники китайського буддизму, 
вже у Китаї на VI ст. фактично відбулося злиття цих двох понять. 
Відтак предметом нашого аналізу є як 空 (“порожнеча”), так і 虚
空 (“порожнеча”, “порожній простір”) в аспекті тлумачення “по-
рожнечі” у дзен-буддизмі і зокрема у філософії Дōґена.

Метафоричний характер текстів Дōґена робить їх химерними 
та незрозумілими без знайомства з історією питання, адже і сам 
Дōґен був чудовим знавцем буддійської традиції, яка далеко не 
обмежувалася для нього школою чань-дзен. Тому перш ніж звер-
нутися власне до Дōґена, необхідно повернутися до початків, щоб 
з’ясувати, навколо яких смислів вибудовує японський мислитель 
свій поетичний розмисл.

Поняття “порожнечі” генетично пов’язане з поняттям “не-Я” 
(санскр. anātman, кит. у-во 無我, яп. муґа). Принцип “не-Я”, “від-
сутності Я”, тобто відсутності “Я” як вічного і незмінного у своїй 
реальності, а не в ідеї, сущого, розгортається у буддизмі в ідею 
мінливості всіх речей світу (sarvam anityam), їх “порожньості”, 
адже те, що ми приймаємо за справжні реальні речі, є не більш 
ніж “порожніми” назвами. Так учення про “не-Я” особистості пе-
реростає у вчення про “не-Я” всіх речей.

Отже первинний зміст вчення про порожнечу (санскр. 
śūnyavāda) полягає в тому, що, по-перше, речі є “порожніми” у 
тому розумінні, що вони не є самостійними та самодостатніми, а 
постають лише у зв’язку з іншими речами, і, по-друге, речі є “по-
рожніми” тому, що вони насправді є лише назвами речей. При чому 
якщо для раннього буддизму речами були лише речі (у звичайно-
му розумінні), тоді як реальність зберігалася за психо-фізичними 
елементами – дгармами, то для буддизму магаяни дгарми по суті 
стали такими само звичайними “порожніми” речами, як і решта, 
так що межа між поняттям дгарми та речі фактично стерлася, 
що й відобразилося у буддійському слововжитку, де ієрогліфи 法  
(переклад санскритського dharma) та 物 (“річ”) є взаємозамінни-
ми, коли їх вживають у значенні “річ”.

Дзен зберігає філософсько-релігійний словник попереднього 
буддизму, зокрема, поняття “не-Я” і “порожнеча”, але розстав-
ляє власні акценти в їх тлумаченні. Так у розділі “Буссьō” 佛性 
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(“Природа будди”) Дōґен розмірковує про зв’язок між “порожне-
чею” та “ніщо”, у такий спосіб, що перед нами постає вже не по-
рожнеча речей, а порожнеча самого мислення, про яку нічого не 
можна сказати, крім того, що вона є ніщо.

З іншого боку, виходячи з відмінного ніж у класичному буддиз-
мі розуміння принципу “не-Я”, який ми вже розглядали детально 
у попередніх розвідках, у філософії школи дзен класичний буд-
дійський принцип порожнечі теж починають тлумачити у прин-
ципово іншому ключі: не як принцип тотальної взаємної детермі-
нації, а як принцип незв’язаності, свободи самого мислення.

Отже, у межах буддизму сформувалося нове тлумачення порож-
нечі, на якому постає філософія школи чань-дзен – незв’язаність 
або свобода нашого “Я”, яке у цій іпостасі має назву “не-Я”. У 
дзен-буддизмі ця ідея набула подальшого розвитку у таких абсурд-
них (як і принцип “не-Я”), на перший погляд, поняттях як “не-мис-
лення” (“не-думання”) 無念 (кит. у-нянь, яп. мунен) або “не-розум” 
(“не-серце”, “не-свідомість”) 無心 (кит. у-сінь, яп. мусін); Дōґен у 
цьому значенні послуговується словом хісірьō 非思量, яке також 
перекладається як “не-думання”, і тлумачення якого ми розглядає-
мо на матеріалах кількох сувоїв трактату “Сьōбōґендзō”: “Дзадзен-
сін” 坐禪箴, “Дзадзен-ґі” 坐禪儀, “Сосі-сайрай-і” 祖師西來意.

Метафорою думки, яка є невіддільною від свого предмета, але 
водночас сама відрізняється від нього, є простір, який вміщує у собі 
всі речі, але водночас сам завжди залишається порожнім. Дōґен тлу-
мачить порожнечу, як онтологічну базу мислення як такого (у цьо-
му відношенні підхід дзен перегукується з класичним буддійським 
поглядом на ākāśa, яку у традиційній класифікації дгарм віднесено 
до дгарм, непідвладних буттю, які і є умовою досягнення стану нір-
вани). Ось чому Дōґен використовує як метафору практики дзен по-
літ птаха небом або плавання риби у воді (як у сувої “Ґендзьō-кōан” 
現成公案), або також використовує давню метафору свідомості як 
дзеркала (сувій “Кокьō” 古鏡) (або ж краплини води), яке завжди за-
лишається порожнім і тому може вмістити будь-який образ.

Таким чином, класичне буддійське поняття “порожнечі”, роз-
гортаючись із дзенського тлумачення концепції “не-Я”, стає одним 
з головних принципів філософії дзен-буддизму і зокрема вчення на-
ставника дзен Дōґена, який ніколи не відділяючи себе від традиції 
буддизму, прагнув розвивати найглибинніші шари вчення Будди.
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Возна Н.Я. (м. Одеса)
СЕПАРАТИСТСЬКИЙ РУХ В ДАРФУРІ

У Дарфурі перші крупні зіткнення між арабськими племенами 
і африканськими племенами народності Фур відбулися в 1987–
88 рр., в результаті яких загинуло близько 1500 чоловік. Уклад жит-
тя Фур привів до конфлікту з арабами племені Багара відносно до-
ступу до води і пасовища. Це з’явилося джерелом напруження на 
багато років, досягаючи піку в Дарфурському конфлікті, який роз-
почався в 2003 р. Конфлікт розвивався в регіоні Дарфура, західного 
Судану між Джанджавід, військовим озброєним ополченням, що 
складається з борців арабського мусульманського походження, і не-
гритянського населення регіону, неарабського походження. Джан-
джавід незабаром стала кращою озброєною силою, яка одержувала 
підтримку від уряду. Це озброєне угрупування переслідувало полі-
тику “етнічного очищення” по всьому Дарфуру, спалюючи неараб-
ські поселення і виганяючи жителів. Нові дарфурські сепаратист-
ські угрупування “Суданська Визвольна Армія” і “Справедливість 
і Рівність” виступили від імені африканських землеробських на-
родностей з вимогою автономії Дарфура. Повстанці звинувачували 
уряд в підтримці збройних угруповань арабських племен Джан-
джавід, здійснюючи акти насильства відносно неарабського насе-
лення. До літа 2004 р. приблизно 10–30 тисяч людей були убиті і ще 
мільйон насильно вигнані зі своїх домівок. Багато хто з постраж-
далих утікли в сусідній Чад, але і там були переслідувані озброє-
ними силами. Численні повідомлення указували на таємну змову 
між борцями Джанджавід (які одержали озброєння від уряду), і 
державними силами безпеки. Не дивлячись на постанову 19 черв-
ня 2004 р. президента Судану Омара аль-Башира про роззброєння 
всіх формувань в Дарфурі, і переслідуванні всіх незаконних угру-
повань, число жертв із африканських племен Фур, Загава, Масаліт, 
Джебел, Аранга та ін. не припинялися. Держсекретар США Колін 
Пауелл публічно назвав те, що відбувається в Дарфурі геноцидом 
відносно мирного населення. У вересні 2004 р., Міжнародна Орга-
нізація Охорони здоров’я зафіксувала в Дарфурі 50 тис. смертей з 
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початку конфлікту, переважно через голод. Останнє повідомлення 
Британського Парламенту вказує на те, що число жертв перевищує 
300 тис. Більше 1.8 мільйонів були вигнані зі своїх домів, 200 тис. 
утікли в Чад. Об’єднані Нації вважають Дарфурській конфлікт най-
тяжкою світовою гуманітарною кризою в даний час. Генеральний 
секретар Об’єднаних Націй – Кофі Аннан попереджає про те, що 
ризик геноциду “загрозлива реальність” в Дарфурі. 

9 листопада 2004 р. між суданським урядом і Визвольним Ру-
хом Судану, Рухом за Справедливість та Рівність були підписані 
угоди, що передбачають за короткий строк розв’язати Дарфур-
ський конфлікт, покласти край суданському військовому бомбар-
дуванню поселень в регіоні, а також надати необмежений доступ 
міжнародним агентствам по наданню гуманітарної допомоги ре-
гіону Дарфура. За даними спостерігачів ООН і АС не зважаючи 
на досягнуті угоди, наступного дня суданська поліція провела 
атаки на поселення біженців в Дарфурі.

Радою Безпеки ООН була прийнята резолюція (1591) 29 бе-
резня 2005 р. У резолюції віталося укладення в Найробі, Кенія,  
9 січня 2005 року Всеосяжноï Мирноï Угоди між урядом Судану і 
Народно-визвольним рухом. Сторони Всеосяжної Мирної Угоди 
мають забезпечити мир і стабільність на всій території країни, за-
кликаючи суданські сторони Всеосяжної Мирної Угоди негайно 
зробити кроки до забезпечення мирного врегулювання конфлікту 
в Дарфурі, і вжити всі необхідні заходи, з тим, щоб запобігти по-
дальшим порушенням прав людини і норм міжнародного гумані-
тарного права і покласти край безкарності в регіоні Дарфур.

Захарченко А.М. (м. Одеса)
АМЕРИКАНО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ НА 
БЛИЗЬКОМУ СХОДІ: НОВИЙ ЕТАП ЗМІЦНЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ
Тезу про “особливі відносини” з Ізраїлем, в основі яких ле-

жить зобов’язання Сполучених Штатів захищати право Ізраїлю 
на існування, підтверджували практично всі американські лідери 
др. пол. XX століття. Однак, початок ХХІ століття відзначився 
сутнісно новим рівнем стратегічного партнерства між державами, 
що вніс певні корективи у саме поняття “особливих відносин”.
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Терористичні акти 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку докорінно 
трансформували підхід США до близькосхідних проблем, пере-
ключивши увагу Вашингтона до проблеми міжнародного теро-
ризму, у якій Ізраїль відіграє роль найбільш близького і найбільш 
досвідченого союзника. Внаслідок цього, стратегічні інтереси  
Ізраїлю і США досягли настільки високого ступеня перетинання, 
якого вони ні разу не сягали з моменту завершення “холодної 
війни”.

Зміни в підходах Сполучених Штатів торкнулись, перш за 
все, проблеми арабсько-ізраїльського мирного врегулювання, де 
проізраїльська тенденція американської політики стала найбільш 
відчутною. Слід зазначити, що всі американські президенти, по-
чинаючи з Трумена і до Клінтона включно, як республіканці, так 
і  демократи, послідовно дотримувалися у своїй близькосхідній 
політиці тих самих  принципів: залишаючись вірним союзником 
Ізраїлю, США ніколи не визнавали ізраїльського суверенітету над 
Єрусалимом та завжди підтримували резолюції ООН, що підтвер-
джували права палестинських біженців. Американська політика 
будувалася виходячи з принципу “мир в обмін на території” і за-
суджувала “непропорційне застосування сили” у боротьбі проти 
палестинського тероризму.

Однак, адміністрація Дж. Буша-молодшого багато в чому ві-
дійшла від цього традиційного комплексу принципів. Вона по-
слідовно накладала вето на “незбалансовані” резолюції СБ ООН, 
у яких критикувалися дії Ізраїлю і не звучав осуд терористичних 
актів і організацій, що їх здійснювали. Сполучені Штати прак-
тично беззаперечно підтримали висунутий прем’єр-міністром Із-
раїлю А. Шароном план однобічного розмежування з палестин-
цями, відповідно до якого поселення на Західному березі р. Йор-
дан можуть залишитися постійною частиною Ізраїлю, назвавши 
його “сміливим історичним кроком”. 14 квітня 2004 р. Дж. Буш 
виступив з промовою, в якій зазначив, що було б нереалістично 
очікувати, що в рамках остаточної мирної угоди Ізраїль розфор-
мує усі великі єврейські поселення на Західному березі, чи по-
вернеться до кордонів, що він займав до 1967 року. Справедливе і 
реалістичне рішення проблеми палестинських біженців, на думку 
Дж. Буша, повинне бути знайдене через створення палестинської 
держави і розміщення біженців там, а не в Ізраїлі. 
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Адміністрація Дж. Буша оголосла війну одному з найбільш во-
рожих Ізраїлю режимів – режиму С. Хусейна, ліквідувавши ірак-
ську загрозу безпеки Ізраїлю. Дж. Буш виступає автором ідеї Ве-
ликого Близького Сходу, в якій встановлення демократії в регіоні 
проголошується одним із пріоритетів зовнішньої політики США 
на довгострокову перспективу, а від палестинського керівництва 
вимагається терміново почати реальні заходи по зміцненню де-
мократичних інститутів. Сьогодні, Сполучені Штати разом з Із-
раїлем також виступають проти розвитку ядерної програми Ірану, 
вбачаючи в ній основу загрозу безпеки єврейської держави.

Безумовно, було б перебільшенням говорити про те, що аме-
риканські інтереси на Близькому Сході в цілому, і у врегулюванні 
близькосхідного конфлікту зокрема, цілком збігаються з ізраїль-
ськими. Тим не менш, зміни зовнішньополітичних пріоритетів 
Сполучених Штатів після подій 11 вересня 2001 р., відкрили нові 
можливості для подальшого поглиблення та зміцнення американо-
ізраїльського співробітництва, в якому Ізраїль стає вже не просто 
дружньою демократичною державою в стратегічно важливому та 
нестабільному регіоні Близького Сходу, але й стратегічним союз-
ником в справі боротьби з глобальними загрозами міжнародній 
безпеці.

Кобзаренко А.М. (м. Київ)
ОСНОВНІ ЧИННИКИ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН У ТРИКУТНИКУ 
ІНДІЯ–ПАКИСТАН–КИТАЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Відносини між Індією, Пакистаном та Китаєм є одним з систе-

моутворюючих комплексів міжнародних відносин в Азії і в такій 
якості впливають не лише на зовнішню політику цих трьох дер-
жав, але й на розвиток міжнародної ситуації у Південній, Цен-
тральній та Південно-Східній Азії. В силу володіння усіма трьо-
ма державами ядерною зброєю, ведення ними самостійної зо-
внішньої політики та значному впливу, який мають Делі, Пекін та 
Ісламабад на менші держави зазначених регіонів, саме комплекс 
взаємодій у трикутнику Індія–Пакистан–Китай має найбільший 
потенціал для перетворення на основу балансу сил в Азії.

Історично стосунки в рамках трикутника сформувалися як 
класичний комплекс безпеки з участю наддержав та елементами 
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взаємного стримування конкуруючих регіональних лідерів. 
(1, С. 207–234) Протистояння наддержав в рамках такої системи 
накладалося на регіональні конфлікти і підсилювало напруженість 
у відносинах Індії з Пакистаном та Китаєм, сприяючи формуванню 
пакистано-китайського військового союзу, спрямованого проти Ін-
дії, та індійсько-радянського союзу, спрямованого проти Пакистану 
та Китаю. З розпадом біполярної системи міжнародних відносин 
характер стосунків у трикутнику мав неминуче змінитися і 1990-ті 
роки засвідчили формування тут нової конфігурації відносин.

Основними чинниками змін стали: 1) мінімізація впливу Росії 
як наступниці СРСР на міжнародні відносини в Азії; 2) зниження 
впливу США на розвиток південноазійського комплексу безпеки 
як наслідок ослаблення відносин між США та Пакистаном і від-
далення позицій США та КНР з більшості міжнародних питань; 
3) здобуття Індією та Пакистаном ядерної зброї і початок фор-
мування системи взаємного стримування двох держав; 4) зни-
ження напруженості у відносинах між Індією та КНР внаслідок 
досягнення домовленостей щодо деескалації територіального 
конфлікту та, в ще більшій мірі, активного розвитку економічно-
го співробітництва, передусім двосторонньої торгівлі (з 1993 по 
2004 рр. обсяг двосторонньої торгівлі зріс з 130 млн. дол. до 13 
млрд. дол.(2); 5) зближення після 2001 року позицій США та Індії 
з ряду важливих питань, передусім боротьби з тероризмом, та по-
силення економічної співпраці між двома державами.

Внаслідок дії окреслених чинників характер відносин у трикут-
нику Індія–Пакистан–Китай докорінно змінився. На сучасному 
етапі його слід розглядати як кількарівневий комплекс взаємодій 
регіональних держав. На безпековому рівні трикутник в значній 
мірі зберіг свою природу: китайсько-пакистанський військовий 
союз, формалізований через торгівлю озброєннями та спільність 
позицій у територіальних спорах з Індією, спрямовано на стри-
мування Індії в Південній Азії через підтримання напруженості у 
відносинах між Делі та Ісламабадом (3, С. 141). Водночас на по-
літичному та економічному рівнях трикутник набув принципово 
нових рис: політичні суперечності між Індією та КНР нівельо-
вано зацікавленістю обох сторін у розвитку економічного спів-
робітництва, військову підтримку Пакистану з боку КНР дещо 
обмежено, що дозволяє Китаю уникати погіршення відносин з 
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Індією. В значній мірі нові відносини в рамках трикутника мож-
на пояснити пристосуванням зовнішньої політики КНР до факту 
володіння Пакистаном ядерною зброєю, яка дозволяє Ісламаба-
ду виконувати функцію стримування Індії без прямої допомоги 
з боку КНР. Ще однією важливою рисою нового співвідношення 
сил між Індією, Пакистаном та КНР є скорочення впливу США на 
розвиток відносин між трьома державами. Зі згортанням операції 
в Афганістані цей вплив може стати мінімальним.
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Седнєв В.В. (м. Київ)
ІНША ЕЛІТА: ЗМІНИ 

В КИТАЙСЬКОМУ КЕРІВНИЦТВУ 
ВПЛИВАТИМУТЬ НА КИТАЙСЬКУ ПОЛІТИЧНУ МОДЕЛЬ

1. Зміна поколінь – одна з характерних рис сучасного періо-
ду розвитку Китаю. На зміну людям з генерацій КПК, які набли-
жаються восьмидесятирічного віку, приходять люди з  генерацій 
КНР, яким зараз по сорок-шістдесят років.

2. Покоління КПК – це покоління людей, що пройшли суворі 
випробування революцією, громадянською війною,  багаторіч-
ною боротьбою за політичне, а часом і фізичне виживання. Ці 
люди зі зброєю в руках билися за “світле майбутнє” своєї соціа-
лістичної батьківщини, а в їхньому розумінні принципи класової 
боротьби були понад усе.

3. Вони були добре обізнані з тим жахливим становищем, в 
якому знаходився знесилений багаторічними зовнішніми втручан-
нями та внутрішніми чварами напівфеодальний, напівколоніаль-
ний Китай. У них не було жодних сумнівів щодо того, з ким і 
як необхідно боротися, і вони були твердо впевнені в тому, що  
“лише соціалізм може врятувати Китай”.
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4. Для керівників старшого віку, що перебувають в процесі 
відходу від влади, існує чітка межа між соціалізмом і капіталіз-
мом. Хтось з них двох має перемогти в світі. Водночас для них 
соціалізм не є чимось абстрактним і універсальним. На першо-
му місці для них Китай з усіма його величезними проблемами і 
можливостями. Адже соціалізм з китайською специфікою є лише 
засобом для вирішення проблем відродження Китаю.

5. Варто згадати й те, що в процесі побудови нового Китаю 
інтереси китайської нації поступово взяли гору над туманними 
перспективами світової революції і інтернаціональної взаємодії. 
Адже важливу роль тут зіграв радянсько-китайський конфлікт, 
який спочатку мав ідеологічну форму, а потім набув форми від-
верто політичного протистояння.

6. Головною метою діяльності китайського керівництва визна-
но відродження Китаю і китайської нації. Необхідним інструмен-
том досягнення цієї високої мети визнано створення могутньої 
держави, що не поступиться будь-кому на планеті своєю міццю. 
Слід зауважити про спорідненість понять держава і нація в уяв-
леннях китайців. Принципово для кожного китайця, що в подаль-
шому передбачається досягнення такого рівня життя китайців, 
який буде не гіршим за той, що існує в середньо розвинутих або 
навіть у високорозвинених країнах.

7. Відповідно і КПК взяла на озброєння ідею національного від-
родження і претендує на роль партії, що віддзеркалює інтереси всіх 
прошарків китайського суспільства і, відповідно, китайської нації.

8. Принципово, що і у сфері економіки КПК керується страте-
гією ринкової  економіки, яку намагається поєднати з плановою 
економікою, притаманною соціалістичній економіці. Саме тут 
криється таємниця майбутнього розвитку, успіх або неуспіх всіх 
намагань подолати відсталість і нерівні умови життя в Китай по-
рівняно з країнами “золотого мільярду”. Враховуючи масштаби 
завдань,  необхідно 500–600 мільйонів селян перетворити на ро-
бітників і пересунути без катастрофічних наслідків у міста, це 
уявляється досить нелегко. Але й у випадку абсолютно успішно-
го економічного зростання виникають так звані “проблеми пере-
гріву” економіки, а також швидке регіональне і соціальне розша-
рування китайського суспільства, коли в різних регіонах країни 
необхідно дотримуватись різної економічної політики.
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9. У політичній площині КПК зберігає і планує надалі збе-
рігати повний контроль над усіма суспільними сферами життя,  
збройними силами та іншими силовими структурами. КПК прин-
ципово не згодна прислухатись до західних рецептів демократич-
ного розвитку і не збирається ділитися  владою з будь-якими ін-
шими політичними силами, тим більше такими, що намагаються 
діяти як альтернативні політичні партії. Задля того, щоб вчасно 
реагувати на зміни, що відбулися в китайському суспільстві, до 
лав партії дозволено, й навіть рекомендовано, залучати людей за-
можних, а то й просто дуже багатих. Отже, КПК з партії незамож-
них перетворюється на партію, де присутні люди з різних верств 
населення, яких поєднують виключно національні почуття.

10. Таким чином  у спадок новому керівництву залишається ді-
ючий механізм управління країною, що має такий вигляд: керівни-
цтво-партія-держава при повному контролі згори за силовими струк-
турами. Засоби масової інформації також ретельно контролюються 
державними органами. Навіть Інтернет, який швидко поширюється 
по країні,  як “пожежа в лісі”, не залишається поза увагою держави. 

11. Проблемними для нового керівництва Китаю слід визнати 
певне розчарування китайського суспільства, особливо молоді,  в 
комуністичних ідеалах, які все ще офіційно залишаються в ідео-
логічних кліше. Адже завжди існує бажання зробити все швидше: 
здобути гарну освіту, досягти кар’єрних успіхів, негайно збагати-
тись, стати власником престижного будинку і авто, тощо.  Отже 
незважаючи на організаційно-дисциплінарний контроль над си-
туацією в країні, виник певний вакуум в ідеологічній царині і 
залишається багато питань щодо економіки. Якщо це вже не со-
ціалістична, але і не капіталістична економіка, то що ж це таке?  
Питання поки що залишається без відповіді.

12. Покоління нових керівників Китаю значно відрізняється від 
тих, хто вже залишив велику політичну сцену, хоча і не обов’язко-
во пішов з великої політики, а просто, як кажуть у Китаї, “відій-
шов на другу лінію”. Керівники молодої генерації – це люди, що 
навчалися в китайських вузах, вступали там до партійних лав, а 
з часом ставали ганьбу, себто робили професійну кар’єру в лавах 
партії або в бюрократії виконавчої влади. Значна частина з них – 
діти китайських керівників з числа революціонерів, які зростали 
в більш-менш комфортних умовах номенклатурного життя.
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13. Ці  керівники не можуть порівнювати життя в сучасному 
Китаї з тим, що було jiefang  yiqian, до визволення у 1949 році. 
Вони не мають досвіду служби в армії, багато з них виросли у ве-
ликих містах і не дуже обізнані з умовами життя у селі. Все своє 
життя вони прожили у цьому номенклатурно-бюрократичному 
оточенні. Одним словом, це професійні бюрократи, і нічого по-
гано в цьому не має, адже вони добре знаються на своїй справі.

14. Питання в іншому: як вони будуть вирішувати масштаб-
ні проблеми, з якими стикається країна. Це стосується як питань 
внутрішнього розвитку, так і питань зовнішнього середовища. Як, 
наприклад, Китай буде далі реагувати на закиди Заходу щодо від-
сутності демократії? Або як буде виглядати в епоху глобалізації 
“політика відкритості” зовнішньому світові? Адже не всі радіють 
китайським успіхам і є чимало бажаючих підштовхнути Китай-
ський локомотив на рейки горбачовської катастройки.

15. Нові китайські керівники здебільшого почали свою діяль-
ність за часів Ден Сяопіна і саме тоді зіткнулися з практикою по-
літичного виживання і політичної боротьби. Безумовно, вони кате-
горично не сприймають політичний курс Мао Цзедуна, від якого 
так тяжко постраждав Китай під час “культурної революції”. Їхнє 
становлення припало на період успішних соціально-економічних 
реформ, які супроводжувалися сміливими ринковими експеримен-
тами і водночас вкрай обережним ставленням до питань політич-
ної реформи. Але колись їх все одно треба буде починати.

16. Китайські фахівці, що займаються вивченням досвіду по-
літичних реформ у різних країнах світу, кажуть, що КНР не зби-
рається механічно копіювати будь-які успішні моделі через те, 
що Китай це величезна країна з давньою культурою і власними 
традиціями. Все ж складається враження, що китайські науковці 
більш уважно приглядаються до особливостей політичного роз-
витку в сусідніх країнах.   

17. Час покаже, як впораються нові лідери Китаю з багатьма 
проблемами, що їх треба вирішувати. Можливо, вони ще не всти-
гли повною мірою збагнути ціну політичних ризиків і рішень, від 
якості яких напряму залежить доля країни і мільйонів і мільйонів 
китайців. Однак вже зараз можна стверджувати напевне: нові ки-
тайські керівники – це продукт історичного розвитку Китаю, які 
добре розуміють свою історичну місію.
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Сіновець П.А. (м. Одеса)
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ 

ПІСЛЯ ПОВАЛЕННЯ РЕЖИМУ С. ХУСЕЙНА
Після іракської кризи значно загострюється проблема безпеки 

на Близькому Сході. Це значною мірою пов’язано з такими фак-
торами як:

1) Нова стратегічна ситуація в регіоні після повалення режиму 
С. Хусейна.

2) Відносини Сирії та Ірану з Ізраїлем.
3) Проблема ЗМУ.
Отже президент Сирії Башар Асад категорично виступив про-

ти військової інтервенції США і їх союзників до Іраку. Це й по-
літичний аспект, адже фактично зараз Сирія опинилася в оточенні 
проамериканських політичних режимів, й економічний. Маючи 
невеликі запаси власної нафти, Сирія одержувала іракську нафту 
по дуже дешевих цінах. Однак незабаром після окупації Іраку 
транспортування іракської нафти в басейн Середземного моря 
через сірійську територію було припинено, що змусило Сирію 
зменшити на 10% експорт власної нафти.

Позиція Ірану щодо іракської кризи була дещо менш ради-
кальною, адже знищення ворожого до Ірану режиму С. Хусейна 
потенційно зміцнює позиції Тегерану. Втім, для Ірану існує й ба-
гато негативних наслідків військової операції проти Іраку. Це й 
загострення курдської проблеми, й велика кількість потенційних 
біженців, від яких Іран ще не оговтався після афганської операції. 
Протягом всієї антиіракської кампанії іранські інтелектуали роз-
робляли можливі сценарії реакції Тегерану та надійшли висно-
вку, що найкращим з них буде тактика позитивного нейтралітету 
доктора Фірузабаді згідно з якою Іран стримується від здійснен-
ня підтримки будь-якій стороні. Це за словами секретаря Вищої 
Ради національної безпеки А. Рамхані не є нейтралітетом у його 
традиційному тлумаченні, адже Тегеран засудив початок війни без 
санкцій ООН. Водночас це не означатиме підтримку баасистсько-
го режиму Іраку, який ніколи не викликав симпатій Тегерану.

Крім того, окупація Іраку перетворюється на негативне яви-
ще і для Тегерана і для Дамаска, що в першу чергу пов’язано із 
палестино-ізраїльським конфліктом та планом Кісінджера-Допре 
“Рішення палестинської проблеми через Багдад”, який припускав 



164 IX СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

оточення Сирії та Ірану проамериканськими режимами та здій-
снення на них силового тиску з метою припинити надання допо-
моги різним палестинським угрупованням. А у випадку неефек-
тивності залишається можливість усунення правлячих режимів в 
Дамаску і Тегерані за іракським сценарієм.

З ізраільським питанням тісно пов’язана і третя проблема – а 
саме розвиток ракетного та збройного потенціалу Сирії та Ірану, 
що викликає велику занепокоєність Ізраїлю, який чинить тиск на 
США, що у свою чергу намагаються вплинути на ці дві країни. 
Так 6 лютого 2004 року керівництва США та Великої Британії 
заявили, що Сирія повинна позбавитися ЗМУ, або “піддатися 
остракізму – навіть якщо сусідній Ізраїль зберігатиме свою ядер-
ну зброю”. Ця заява пролунала у відповідь на нещодавні слова 
Б. Асада, що Сирія не має наміру позбавлятися свого ЗМУ доки 
Ізраїль не зробить те ж саме. А ще раніше у жовтні 2003 року 
Конгрес США прийняв “Закон про відповідальність Сирії”, згід-
но з яким на цю країну було накладено економічні санкції. За ко-
ментарями президента Буша, які він надав щодо причин цього за-
кону, посиливши санкції навесні 2004 року, Сирія звинувачується 
у “підтримці тероризму, продовженні окупації Лівану, розробці 
ЗМУ та ракетних програм, а також підриві міжнародних зусиль 
США щодо стабілізації та реконструкції Іраку…”. Крім того, 
американське військове керівництво активно розробляє варіанти 
нанесення ударів по іранських ядерних реакторах – з метою утри-
мання Тегерану від розробки власної ядерної зброї. 

Таким чином, нова ситуація на Близькому Сході після повален-
ня режиму С. Хусейна стає все більш складною, що, насамперед, 
пов’язано із дестабілізацією колишнього балансу сил в регіоні та 
формуванням нових зон напруги між головними акторами регіо-
нальної системи. Це означатиме загострення конфліктного по-
тенціалу відносин між США та Ізраїлем з одного боку та Ірану з 
Сирією з іншого.

Яценко Б.П. (м. Київ)
ОСНОВНІ РИСИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЯПОНІЇ
В господарстві сучасної економічно-розвиненої країни на 

долю держави випадає забезпечення ряду важливих функцій в 
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організації та управлінні економікою та процесами відтворення. 
Це забезпечення економічного росту в цілому, регулювання ін-
вестиційного процесу, підтримка споживчого ринку, вироблення 
та підтримка певної політики зовнішньоекономічних відносин, 
стимулювання розвитку науки і техніки та прирощення інтелек-
туального капіталу підтримкою системи освіти, і впорядкування 
регіональних проблем разом із забезпеченням охорони навколиш-
нього середовища. Втрутитися у всі ці процеси держава може 
прямими або опосередкованими методами.

Не дивлячись на те, що в Японії державне підприємництво ви-
конує часом життєво важливі функції підтримки господарської 
діяльності, і доля в його структурі ВВП (близько 2% в 90-ті), і 
роль як інструмента державного втручання в господарську діяль-
ність країни, доволі скромна. Більший вплив виявляють міри дер-
жавного економічного регулювання та планування.

Як засоби економічного регулювання застосовуються такі 
міри прямого державного регулювання, як законодавча діяльність, 
так звана практика “адміністративного керівництва” (гьосей сідо) 
або “неписаних наказів” діяльністю приватних корпорацій, кон-
сультування державними дорадчими органами та організаціями 
“дзайкай” представників приватного капіталу, неформальний 
вплив держави на приватний капітал через державних високопо-
ставлених чиновників, які переходять на роботу в приватні фірми 
(т.зв. “амакударі”).

На царині правової діяльності, поруч із звичними для демо-
кратичної держави з ринковою економікою схемами законодавчих 
дій, звертає увагу на те, що в економічній сфері поруч із постій-
ними законами є і багато тимчасових законів і постанов. Це дає 
можливість міністерствам та агенствам селективно і оперативно 
реагувати на зміні в економічній обстановці. 

Економічне планування та прогнозування. Ось уже півсотні 
років правлячі кола Японії приділяють велику увагу забезпечен-
ню планомірності економічних процесів в країні. Починаючи з 
1948 р. і до кінця століття в Японії розроблено та втіленно в жит-
тя 14 економічних планів. В основному це були середньострокові 
(5-річні) плани, але деякі мали і більші строки ( до 10 років).

Найбільш відомим серед них є “План подвоєння національ-
ного доходу” (1961–1970) під час і по завершенні якого Японія 
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вступила в довгостроковий період високих темпів економічного 
розвитку. План ставив ціллю ріст ВНП на 7,8% щорічно аби по-
двоїти національний доход за 10 років. Ставились завдання роз-
витку людських ресурсів, науки та технології для прискорення 
індустріалізації країни і стимулювання експорту. Помітним яви-
щем була наявність в плані розділу з територіального плануван-
ня. Програма розвитку “Нових промислових міст” дала поштовх 
індустріалізації території Японії за межами Тихоокеанського 
мегаполісуі багато в чому визначила той вигляд територіальної 
структури господарства країни, яку ми бачимо нині.

В період між початком 70-х і початком 80-х суттєві зміни в 
японській і світовій економіці того часу вимушували розробників 
планів приділяти більше уваги підвищенню якості життя і від-
новленню рівноваги платіжного балансу країни. А з кінця 80-х, 
зважаючи на наростання процесів інтернаціоналізації та глобалі-
зації основні цілі японських економічних планів зфокусувались 
на підтримці розвитку нових технологій (перш за все наукоміст-
ких та інформаційних), лібералізація національного ринку, вибо-
ру спрямування зарубіжних прямих інвестицій тощо. В останньо-
му п’ятирічному плані ХХ століття, втілення якого прийшлось 
на часи виходу з кризи після “бульбашкової економіки”, основну 
увагу приділено впровадженню структурних реформ: реструкту-
ризацію існуючої промисловості, створення конструктивного се-
редовища, проведення фінансової реформи тощо.

Завжди важливим аспектом планування була розробка регіо-
нальної частини економічного плану. Співробітництво з місцеви-
ми адміністраціями займає важливе місце в системі планування, 
бо більш ніж половина урядових витрат за економічними плана-
ми припадає на їх витрати.
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