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ПРиНЦиПи ТА МОДЕЛІ РЕКОНСТРУЮвАННЯ
ПОХОвАЛЬНО-ПОМиНАЛЬНОї ОБРЯДОвОСТІ

ІРАНОМОвНиХ НАРОДІв ЄвРАЗІЙСЬКОГО СТЕПУ

Вертієнко Г. В.

Відношення до смерті, яка, мабуть, є однією з головних скла-
дових самоусвідомлення людини та її життєвої сутності, постала 
в науковій літературі у відношенні до проблем ментальностей, 
соціально-психологічних установлень1, способів сприйняття сві-
ту, ідеології та культури (напр.: [Pardi 1977; Religious Encounters 
with Death 1977; Mortality and Immortality 1981; The Archaeology 
of Death 1981; Death, Afterlife and the Soul 1989; Смирнов 1985а, 
1997; Death and Afterlife 1999; McHugh 1999; Parker Pearson 2002; 
Taylor 2002; Гришков 2003; Memento vivere 2006]).

Вже доведений факт, що іраномовні номади мали розвине-
ну релігійну систему [Бессонова 1983; Раевский 1985, 2006; 
Кузьмина 1980, 2002], що передбачає існування складної системи 
поховально-поминальної2 обрядовості3. Завданням нашої статті є 
визначення принципів та моделей, згідно з якими доцільно роз-
глянути поховально-поминальний цикл іраномовних кочівників, 
який є найбільш стійким шаром традиційної духовної культури.

Виходячи з того, що поховальний обряд не є археологічним 
джерелом і не може їм бути (археологічним джерелом є лише його 
результат – поховальна пам’ятка [Ольховский 1995, 88]), водно-
час, як етнографічне джерело, він вивчається шляхом польових 
досліджень, або в письмовому чи усному відтворенні переважно 
щодо «живих» етнічних груп (тобто має чіткі хронологічні межі 
застосування), для історичної реконструкції поховального обря-
ду давно зниклих безписемних культур (в їх числі, й іраномов-
них номадів Євразії раннього залізного віку) варто застосовувати 
синтетичний, міждисциплінарний підхід, який об’єднує в собі 
інтерпретаційно-інформативні можливості різних наук (архео-
логії, етнографії, лінгвістики, історичної антропології, релігіє-
знавства). Отже, в нашому розумінні поховального обряду ми ви-
ходимо з визначення його, як сукупності ритуально-практичних 
дій, реальних та ірреальних, що виконуються згідно до релігій-
но-міфологічних норм конкретного суспільства з метою похован-
ня померлого4 [Петрухин, Раевский 1980, 31; Ольховский 1986, 
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68–70; Ольховский 1991, 4–5; Ольховский 1993, 80; Ольховский 
1995, 88; Гуляев, Ольховский 1999, 13–14], та розглядаємо його з 
культурно-антропологічної позиції (яка об’єднує в собі археоло-
гічний, етнографічний та інші вузькоспеціальні підходи, про які 
йшлось вище) як історичне і культурне явище.

Обрядова діяльність є колективною в тому сенсі, що вона не 
тільки не знає автора, але й немислима за межами «цензури» ко-
лективу, який і забезпечує збереженість традиції. Запрограмоване 
традицією відтворення обрядів в незмінному виді базується на 
варіативності, що забезпечує можливість пристосовувати той чи 
інший обряд до конкретних обставин його проведення чи пов’я-
зано з характером (фактором) смерті похованих5 [Мельник 1987, 
39]. Подібні варіанти ні в якому разі не свідчать про результат 
руйнування традицій, чи їх забування, а, навпаки, варіювання є 
необхідною умовою існування обрядової традиції. Тільки завдяки 
постійним відхиленням і пристосуванню того чи іншого обрядо-
вого облаштування до конкретних обставин (зміна середовища чи 
оточення або характеру смерті) здійснення обряду стає можливим 
для його функціонування як діючого і живого фактору культури.

Більш того, в тих випадках, коли обряд жорстко канонізуєть-
ся, він перестає бути суспільною установою, якою він постає в 
традиційних суспільствах, обертаючись в культове дійство, як це 
ми спостерігаємо в розвинених релігіях. Ця змінність має свої за-
кони, які однак слід відрізняти від історично обумовлених змін і 
враховувати при діахронічному аналізі. Обряд є полістадіальним, 
оскільки він зберігає історичні напластування, може інтегрувати 
як пережитки, так і нововведення [Новик 2004, 11–12, 115], тому 
реконструювати його можливо за умови вивчення законів їх ін-
тегрування та при з’ясуванні, як саме функціонують системи об-
рядів в синхронному плані.

Якщо погодитись з тим, що обряди є універсальною програ-
мою  [Новик 2004, 114], що регулює і поведінку індивідів, то їх 
природа схожа з мовою, а отже, одним з видів соціальних кому-
нікацій, які забезпечують трансляцію культури від покоління до 
покоління. Таким чином, обряди ми можемо розглядати в системі 
певної ієрархічної організації. З цієї позиції доцільно звернутись 
до поховального обряду з точки зору його стадіальних рівнів – 
«універсально-міфологічного», «індоєвропейського», «індоіран-
ського» та «скіфського» – тобто рівнів, з яких вже пропонувалось 
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реконструювати світогляд іраномовних народів Євразійських 
степів VI – IV ст. до н. е. [Раевский 1979, 72–73; Раевский 1980, 
49−51; Кузьмина 1980, 75–79; Кузьмина 2002, 21, 117–118]6.

Завданням універсально-міфологічного рівня є виявлення 
«явищ всесвітньої  схожості... форм і категорій мислення, ре-
лігійних уявлень, обрядового життя, мов і фольклору» [Пропп 
1977, 22], які є універсальними для всього людства [Дьяконов 
1977, 15].

Людина архаїчного суспільства намагалась побороти смерть 
перетворивши її в обряд переходу до нового життя  [ван Геннеп 
1999], смерть починає сприйматися як вище посвячення. Більш 
того, зародження – смерть – відродження розуміли як три момен-
ти одного таїнства, і всі зусилля людини було спрямовані на під-
тримку того, щоб між ними не було розриву та, водночас, запо-
бігання затримки в одному з цих моментів, оскільки космічний 
рух продовжується постійно [Элиаде 2000, 348] і повторення акту 
космогонії надає обрядовим діям онтологічної значимості.

Перехідні обряди (родини, ініціація, весілля, похорон) моде-
люють соціальне життя колективу. В релігієзнавстві розподіл їх 
на «релігійні» (ініціація, похорон) та «нерелігійні» (родини, ве-
сілля) виглядає умовним і демонструє певний схематизм у підході 
до обрядів, оскільки поховальний обряд містить в собі як елемен-
ти культові, так і такі, які до сфери культу не належать.

«Межові» (родини й похорон) обряди формально яскра-
во виокремлюють лише один компонент ключового комплек-
су – «смерть – від/на-родження» і ця складова присутня не лише 
«символічно», але й «реально», на відміну від «серединних» 
(«прижиттєвих» = ініціація, весілля). Протиставлення обрядів 
життєвого циклу за принципом контраверсії символічного/реаль-
ного дозволяє дослідникам допуститись думки, що «межові» об-
ряди входять до змісту обрядів так би мовити «серединних», де 
останні, в свою чергу, лише символічно демонструють смерть і 
«воскресіння», а «межові» є первинним, природним, ритуальним 
вираженням цих значень [Байбурин, Левинстон 1990, 69−75].

При обрядах переходу відбувається зміна онтологічного стану 
(родини) або суспільного статусу (ініціація, весілля), однак щодо 
похорону, то спостерігається значно більш складне явище − одно-
часна зміна як онтологічного, так і суспільного статусу: помер-
лий повинен пройти через ряд перепон, від чого залежить його  
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потойбічна доля, але крім того він має бути прийнятим в суспіль-
стві мертвих та визнаним одним з них [Элиаде 2000, 342].

В міфологічному мисленні, з його циклічною моделлю часу 
[Гуревич 1969, 105–116; Клейн 2005, 18–21] (змикання початку й 
кінця), смерть в тому чи іншому вигляді означає метаморфозу, пере-
хід з одного стану в інший, тому смерть тут виступає як народжен-
ня чи відродження, а життя виходить з екзистенціальних полюсів і 
змикається з безсмертям як з вічним життям [Кирилюк 1996, 29].

Навмисне поховання померлих7 як культурна універсалія, ко-
рінням сягає доби середнього палеоліту (поява в Євразії в епоху 
мустьє) [Смирнов 1985, 1985а, 1997]. Місцина поховання вмерлого 
найчастіше пов’язувалось з міфологічними центрами відроджен-
ня, головними «космічними ієрофаніями» (за М. Еліаде): вогнем, 
водою, землею, небом [Элиаде 1999, 50–126, 183–207, 337–353]. 
В цей же час складаються дві головні форми відношення живих 
до померлих («позитивне» та «негативне»8) та поводження з ним 
(інгумація і кремація9) і дотримання певної просторової орієнта-
ції – споруди та пози мерця.

Ці феномени обумовлюють появу моделі потойбічного світу і 
місця в ньому покійника (надалі, його душі) [Death, Afterlife and 
the Soul 1989], що найтіснішим чином пов’язано з т. зв. міфоло-
гічною стадією мислення, на якій знаходились іраномовні кочів-
ники, а саме для неї є характерними цілісна картина світу, від-
сутність абстрактних категорій та причинно-слідчого ряду (т. зв. 
до-логічне мислення), розповсюдженість бінарних опозицій (пра-
вий/лівий; життя/смерть та інші); циклічні уявлення про час і ан-
тропоцентричні – про простір.

Людина, соціум і культура знаходяться в центрі світобудови, 
обмеженої по горизонталі чотирма сторонами світу, та трьома 
сферами по вертикалі. Ця модель космосу знаходить відображен-
ня в образі Світового (космічного) дерева та Світової гори, як 
axis mundi – Центру Всесвіту, який оточує водна стихія [Топоров 
1979, 109−142; Элиаде 1999, 183–207], а також в близничному 
культі [Семенов 2005, 108–120].

Ці універсальні елементи знаходять аналогії у поховальному 
обряді ранніх кочовиків, зокрема, у специфіці поховальної архі-
тектури, як моделі світобудови на семантичному рівні.

Орієнтація померлих по «солярній» лінії Схід–Захід безсум-
нівно пов’язана з уявленнями про локалізацію потойбічного світу 
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і долю померлого [Бессонова 1990, 27]. Курган, як образ Світової 
гори, яку оточує світовий океан, демонструє спосіб і шляхи пе-
реходу померлого в інший світ (рівчаки навколо кургану), а на-
сип являє собою перепону між «цим» та «іншим» світами [Белов, 
Ляшко 1991, 29]. Значення кургану і поховальної камери викли-
кане бажанням обмежити простір. Вони охороняють його і як 
реальне місце, відведене для поховання, і як сакральне, цілком 
надійне, та ще й освячене ритуалом. Обмежуючи реальний про-
стір і визначаючи межі ірреального, цей комплекс стає немовби 
трансформатором, що обертає простір і об’єм в інші категорії – у 
вічність і всесвіт, відповідно [Цивьян 1973], а це, таким чином, 
демонструє просторовий символізм [Савостина 1990, 241]. Сам 
насип, рови, кам’яні споруди та перекриття в різноманітній ком-
бінації, що оточують насип треба розглядати як виконувачі захис-
ної функції кола (ізоляція) і в той же час пов’язати їх з циклічніс-
тю простору й часу [Топоров, Майлах 1982, 18−19; Саенко 1992, 
160−161; Мозолевский 1992, 63−65].

Водночас, при більш поглибленому зверненні до всезагального 
рівня в інтерпретації поховального обряду іраномовних номадів 
з’ясовується їх тісний зв’язок з індоєвропейськими універсаліями, 
що обумовлено належністю цієї людності саме до згаданої мовної 
сім’ї, тому припустима можливість збереженості у них деяких за-
гальноєвропейських рис похвально-поминальної обрядності.

На базі давньоіндійського, хетського та грецького поховальних 
ритуалів В. В. Івановим було відтворено головні етапи індоєвро-
пейського поховального обряду, а саме – підготовка померлого до 
поховання (початок оплакування і траур); доставка померлого на 
візку до місця поховання; придання трупа разом з жертовними 
тваринами, а іноді й людьми, вогню в основному варіанті обряду, 
землі або воді в інших його варіантах. Вогонь поливають вином; 
створення (з кісток мертвого) зображення покійного – його риту-
ального двійника; побудова тимчасового помешкання для образу 
(зображення) покійного; захоронення урни з кістками [Иванов 
1990, 5]. За цією схемою перші три етапи співпадають з дослі-
джуваним поховальним обрядом за письмовими повідомленнями 
[Herod. IV, 71], а наступних три етапи нам не відомі, але можна 
припустити, що вони існували, однак в іншому варіанті, де роль 
ритуального двійника у ранніх номадів могла виконувати надкур-
ганна кам’яна стела.
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Встановлено, що у звичаях, міфології і фольклорі індоєвро-
пейців є ряд загальних образів і уявлень, специфічних лише для 
цієї групи народів. Серед них особливе місце належить міфам, 
які пов’язані з кіннотниками та колісничними войовниками: со-
лярні і небесні божества індоєвропейського пантеону представ-
лені на колісниці з кіньми чи птахами, а герої загальносвітового 
міфу – два близнюки – в індоєвропейській традиції асоціюються 
с двома жеребцями (білим і чорним) (Ж. Дюмезиль, В. В. Іванов, 
В. М. Топоров). Належність ранніх номадів до індоєвропейців 
яскраво демонструє роль коня і колісниці в поховальному царсько-
му культі та різноманітні зображення коня в ритуальних сценах 
(О. Ю. Кузьмина, Л. А. Лєлєков, Б. А. Литвинський). Уявлення 
про кольорову (та числову) символіку в поховальному ритуалі, що 
сформувалась на базі притаманній індоєвропейцям трискладової 
структури суспільства (жерцям слід одягатися в біле, воїнам – в 
червоне, а іншим в синє або чорне) фіксується у хетів, італійців, 
кельтів, слов’ян [Лелеков 1978, 209] та скіфів [Грантовский 1960, 
15; Кузьмина 2002, 64–65]. 

Важливим джерелом реконструкції ідеології давніх степови-
ків є звернення саме до рівня індоіранських аналогій. За свідчен-
нями передньоазійських клинописних джерел встановлено, що 
в індоіранської групи народів ще на прабатьківщині (не пізніше 
сер. ІІ тис. до н. е.) склались єдині міфологічні уявлення, ряд за-
гальних міфологем (міф про Йіму), певна система обрядів, нара-
тивна традиція (епос).

Такий висновок принципово важливий для реконструкції да-
ного обряду і дозволяє залучення наступної групи джерел.

1. Давні індоіранські релігійні тексти – Рігведа [РВ X], Атхар -
ваведа [АВ XVIII]; Авеста (переважно «Яшти» і «Відевдат») та 
Бундахішн [Гл. XXX]. В найдавнішій частині Авести, в «Яштах», 
відбилось уявлення про першу смерть [«Яшт» 19], що демонструє 
ставлення суспільства до смерті. Душа − урван − три дні знаходи-
лась біля померлого, а потім відправлялась в підземне царство 
мертвих, в якому правив Йима. В авестійському гімні до фраваші, 
якій відповідає «метафізичний двійник» чи ангели-охоронці, що 
вважали за душі предків [Чумакова 2004, 47−49], вони поверта-
ються в свої домівки на свято Хамаспатмаєдайа («Свято усіх душ») 
в пошуках м’яса та одягу [«Яшт» 13] (пор.: з осетинським обря-
дом сидіння мертвих  [Дюмезиль 1990, 189–190; Миллер 1882а, 
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202–204] або «ніч мертвих» [Калоев 1984, 94]). Припускаються 
думки, що душа померлого героя мала назву фраваши, в цьому 
разі у давніх іранців міг існувати такий же культ героїв, як і у гре-
ків. Визначення душі у двох термінах (урван і фраваші), що вже в 
зороастрійських текстах майже повністю тотожні, потребує більш 
прискіпливого розгляду. Існувало давнє уявлення про небезпечне 
місце (можливо, брід чи переправа через річку), яке душа повин-
на перетинати на своєму шляху у подорожі в потойбічний світ, 
в Авесті воно має назву Чінвато-перету («Перехід-розлучник») 
[Бойс 1988, 21−25], згідно «Молодшій Авесті» душа йде одна до 
створеного Маздою мосту Чінват [«Відевдат» ХІХ, 30]. Перехід 
до інобуття можливий лише за допомогою чарівного помічника 
(коня-медіатора-перевізника), образ якого метафорично присут-
ній в Рігведі [РВ X, 56], а свідчення про есхатологію зафіксовані 
в Бундахішнє [Гл. XXX], які не збереглись в Авесті.

При залученні цієї групи джерел постають проблеми, пов’я-
занні з полісемантичністю та ототожненням цих уявлень зі специ-
фічними кочівницькими. Втім, ці тексти є автентичними і вони не 
зазнали трансформацій з боку іншокультурних інформаторів (як 
античні джерела), а отже, мають більше значення для реконструк-
ції духовного аспекту [Вертієнко 2007, 42].

2. Архаїчні обряди дардів і кафірів Гіндукуша − камлання ша-
манів, з використанням ялівцю (Ж. Фуссман, К. Йетмар; пор.: 
[Балонов 1996, 43−45]), схожі зі скіфськими [Herod. IV, 75].

3. Мова та етнографія іраномовних та деяких тюркомов-
них народів Середньої Азії [Андреев 1953; Кармышева 1986]. 
Залучення останніх для реконструкції обумовлено фактом трива-
лих міжетнічних й міжкультурних контактів в Центральній Азії 
прототюрок з іраномовними номадами. Як результат присутність 
загальних рис, у ранньосередньовічних тюркомовних та давніх 
іраномовних номадів, у проведенні похорону: самокатування чле-
нів поховальної процесії; доставка тіла померлого до місця по-
ховання на візку чи на спеціальних носилках; посвячення тварин 
і людей покійному; пишні поховальні процесії та поминки; кінні 
змагання на честь покійного [Бубенок 2007, 476−477].

4. Реконструйовані елементи іранського епосу [Лелеков 1979, 
173–188] (припустимо створений зокрема східноіранськими, в 
тому числі степовими) народами − саками, виявлені сюжети що 
є спорідненими зі скіфськими та індійськими [Лелеков 1980, 
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118−125; Boyce 1955, 463–477]) компенсують відсутність писем-
ності в таких культурах й демонструють збереженість усною тра-
дицією форми та змісту обряду.

5. Мова і фольклор осетинів, ймовірно нащадків скіфів–сарма-
тів–аланів. Ціла низка ритуалів і міфологічних уявлень осетинів, 
як нам здається, продовжує скіфський поховальний цикл: сус-
пільний характер похорону, ритуал оплакування (самокатуван-
ня), ритуал посвячення коня, культ вогнища, жертвоприношен-
ня, пишних похорон та поминок, кінні змагання [Миллер 1881, 
108−115; 1882, 287−288; Дюмезиль 1990, 188−198; Абаев 1962, 
445−450; Калоев 1984, 72−105; Акишев 1984, 16]. В осетинських 
фольклорних текстах чітко простежуються архаїчні індоіранські 
вірування про потойбічний світ, куди можна потрапити лише до 
заходу сонця. Цей світ відокремлений від світу людей ворота-
ми, які знаходяться під пильною охороною (її забезпечує сторож 
Амінон). Тексти повідомляють про подорож туди героя за певни-
ми знаннями [Жизнь доблестных нартов 2006, 286–305 («Сослан 
в країні мертвих»)].

«Скіфи» (давні північно-іранські кочівники) тривалий час пе-
ребували у відмінному оточенні та в іншому господарсько-гео-
графічному середовищі, ніж інші індоіранці, тому вони мали осо-
бливу та притаманну лише їм специфіку поховального обряду 
[Бессонова 1987, 174–176; Скифские погребальные памятники 
1986; Ольховский 1991].

Відомі мертві мови кочових північно-іранських племен: масса-
гетів, скіфів, саків, сарматів, які в свою чергу поділяються на схід-
ну (саки, массагети і дахи – в них потрібно відмежувати етнічний 
субстрат неіранського центральноазійського походження [Массон 
2006, 210–232]) та західну (савромати та скіфи, яких в свою чергу 
слід відокремлювати від населення лісостепу та грецьких посе-
ленців) групи. Співставлення повідомлень про ці народи в анти-
чних джерелах, археологічного матеріалу та лексики (ономастики 
(з тих таки самих античних джерел) та топоніміки) буде сприяти 
більш чіткому розмежуванню поміж ними, а можливо, навпаки, 
продемонструє певну схожість у їх поховальному обряді.

Скіфська доба характеризується не лише змінами в господар-
ській системі степових скотарських суспільств Євразії, що стали 
більш динамічні й рухливі, але й суттєвими новаціями в соціо-
культурній та релігійній сферах. Оформлення інституту вождів 
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і військово-жрецької аристократії вершників в скіфському сус-
пільстві потребувало складних змін в релігійній системі для об-
ґрунтування і закріплення їх статусу через поховальний обряд 
[Антонова, Раевский 1984, 153−169; Раевский 1983, 59] (який, 
однак, демонструє невідповідність рівня розвитку суспільства, як 
слушно зауважує І. Л. Кизласов, до вже реліктової, в деякій мірі, 
обрядовості – обряд «відстає» від життя [Кызласов 1995, 101]). 
Певну знакову систему (мистецтво, як адекватне вираження сві-
тогляду) й спадкову міфо-епічну традицію демонструють такі ві-
домі археологічні пам’ятки, як Аржан, Бесшатир, Іссик, Салбик, 
Пазирик та інші.

Якщо для Європейської Скіфії найбільш придатною є рекон-
струкція індоіранської релігійно-міфологічної системи [Раевский 
2006], а системний аналіз культур скіфського типу Центральної 
Азії вказує на більш складне релігійне утворення, генетично 
пов’язане з набагато давнішими культурами і зовсім іншими регі-
онами. Незважаючи на те, що індоєвропейська традиція існувала 
з IV тис. до н. е. на значній території, історико-культурна само-
бутність притаманна кожному регіону. Шаманізм простежуєть-
ся у поховальному обряді Пазирика; північний варіант буддизму 
представлений дрібною пластикою пазирикської та інших культур 
цього регіону; східний (саяно-алтайський) варіант зороастриз-
му у кочівників Центральної Азії фіксується за залишками очи-
щувального вогнища при дні могильних ям перед похованнями 
(Аржан, Єсіно, Баданка, Теплая та інші) та знахідкою в тагарсько-
му кургані (Медведка 2 в Хакасії) жмуту різок, на призначення 
яких беззастережно вказують золоті пластини з Амудар’їнського 
скарбу та письмові свідчення Геродота [Herod. IV, 67] [Боковенко 
1996, 39−42].

Складність власне «скіфського» рівня полягає, насамперед, у 
відсутності власної писемності, а отже у вимушеності проводити 
реконструкцію обряду за іншими письмовими джерелами (пере-
важно античними), що безсумнівно не виключає викривлення 
справжнього його внутрішнього змісту. По-друге, звернення до 
археологічного матеріалу, який, зрозуміло, фіксує лише результат 
здійснення поховання та ще й з суттєвими природно-часовими 
ушкодженнями [Добролюбский 1987, 29; Ольховский 1995, 88] 
(постдепозиційний стан давно померлої культури [Клейн 2004, 
125]), не надає нам інформації стосовно навіть останньої фази  
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поховального обряду, бо археологи мають справу не з тим по-
хованням, яке було колись споруджене (в момент здійснення об-
ряду), а з тим, яке було зруйноване (в момент його розкриття) 
[Смирнов 2005, 13]. Взагалі будь-який поховальний комплекс, що 
досліджується археологічно є лише приблизною й інформаційно-
ущербною копією реальної старожитності і це необхідно врахо-
вувати при реконструкції [Гуляев, Ольховский 1999, 14].

Вказівками на етнічну приналежність до давніх північно-іран-
ських кочових племен, що зафіксовані в їхніх поховальних комп-
лексах, є, насамперед, бронзові  литі  казани (в яких готувалась 
специфічна їжа («національна кухня», що, як відомо, є найбільш 
стійким етнічним показником [Арутюнов, Рыжакова 2004, 92]); ця 
їжа була призначена небіжчику для подорожі у потойбічний світ); 
в акті жертвоприношення казан уявлявся як центральний пункт, 
що має максимальну сакральну силу, тому його роль була вкрай 
значною [Боковенко 1991, 257]. Фіксація в похованнях такого ж 
посуду, втім виразно імітованого, що лише відтворював форми 
справжнього (т. зв. вотивний, а саме різного роду джбаники чи 
курильниці і т. ін.), можливо, свідчить про наявність «проводів» 
покійного [Савинов 1995, 7–8] або очищувальних чи якихось ін-
ших дій, які проводились учасниками поховальної процесії після 
похорону [Herod. IV, 73] [Литвинский 2000, 282; Савинов 1992, 
109; Курочкин 1993, 27–31]. 

Другим показником є бронзові «люстерки». Основна їх функ-
ція полягає в здібності відображати перед ним об’єкти [Кузнецова 
2002, 9], що є необхідним атрибутом у «подорожі» в потойбічний 
світ, свого роду «портал», по якому проходить померлий (див. та-
кож: [Раевский 2002, 124–129]). Дзеркало може бути як супро-
воджувальним інвентарем, так і атрибутом всього комплексу, в 
останньому випадку його роль значно ширша, що свідчить про 
використання цього аксесуару в заупокійних ритуалах під час і 
після похорону [Чугунов 1996, 74].

Наступним є кам’яна скульптура, що має декілька концепту-
альних трактовок її функції й семантики: 1) меморіально-пор-
третна – стела як відтворення ідеалізованого образу конкретного 
померлого; 2) культово-ритуальна, тобто як елемент прояву куль-
ту пращурів та культу мертвих; 3) релігійно-магічна, де стела ви-
ступає тотемним знаком; 4) соціальна – стела як символ належ-
ності до певної (військової) групи; 5) етико-символічна – стела як 
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символ вічної військової слави або «душі»; 6) міфологічна – сте-
ла як багатоваріантне уособлення головного символу світобудови 
(космічного стовпа, першолюдини і т. ін.).

Найбільш відповідною існуючим даним є міфологічна концеп-
ція як основна і, мабуть, першочергова, що з часом, у зв’язку з 
ускладненням соціальних зв’язків і відносин, набувала поступо-
во все нових елементів. Слід гадати, що спочатку головний еле-
мент міфологічного персонажу поступово отримував загальні, а 
потім більш конкретні риси схожості с земним відтворенням цьо-
го персонажу. В антропоморфній формі уявний образ надавав не 
тільки можливість, але й необхідність «участі» в здійсненні об-
рядів, головною метою яких була підтримка т. зв. світової рівно-
ваги (її соціальної стабільності) та ліквідації деструктивних на-
слідків смерті [Ольховский 2005, 117]. Думка стосовно того, що 
стела є вмістилищем життєвої сили померлого [Шульц 1976, 226] 
чи «ритуального двійника» [Семенов 1994] потребує подальшої 
розробки. Традиція установки кам’яних ідолів на всьому обширі 
Євразійського степу й протягом багатьох віків свідчить про об’єк-
тивну наявність єдиної «номадичної» та ідеологічної її концепції 
світосприйняття [Белозор 1991, 171].

Бронзові литі казани та бронзові «люстерки», на перший по-
гляд, доповнюють «скіфську тріаду» (зброя, кінський обладунок, 
мистецтво10), розширюють її до «пентади» [Членова 1993, 49–75], 
однак «скіфська тріада» може бути показником переважно моди 
та мобільності кочових племен, а тому є ненадійним етнічним по-
казником, на відміну від згаданих індикаторів. Отже, на цій під-
ставі можна стверджувати, що наявність цих трьох категорій ста-
рожитностей (бронзові казани і «люстерки» та кам’яні скульпту-
ри) в здійсненні обрядів (поховальних) була не лише можливою, 
а й конче необхідною.

Таким чином, «скіфський» підхід, як ми його позначаємо, 
до реконструкції поховальної обрядовості іраномовних народів 
Євразійського Степу може бути методично прийнятним, хоча дещо 
обмеженим та дискретним, зважаючи на брак та вади джерел.

Полістадіальність поховального обряду іраномовних номадів 
дозволяє розглядати його на вище зазначених рівнях: універсаль-
но-міфологічному, індоєвропейському, індоіранському та «скіф-
ському». Наведений нами розгляд поховального обряду ірано-
мовних номадів вказує на те, що жоден з них окремо не зможе 
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надати необхідних даних для його всебічної реконструкції, а це 
демонструє доцільність залучення усіх їх для «відбудови», в разі 
комплексного вивчення цього явища. Так, універсально-міфоло-
гічний рівень надає найбільш загальні риси щодо обрядових дій 
та уявлень про потойбічний світ. Проаналізовані нами особливос-
ті поховального обряду й специфіка пов’язаних з ним ритуалів у 
індоєвропейців на різних часових проміжках їх існування можуть 
слугувати надійною засадою для відтворення скіфської поховаль-
ної містерії. З іншого боку, залучення індоіранського матеріалу 
(переважно, письмових джерел) слугує корекції та більш повно-
му розумінню «німого» археологічного матеріалу. Втім, останній 
рівень надає можливість конкретизувати поховальні звичаї ірано-
мовних номадів.

1 Застосування теорії фрустрації (від лат. – руйнування надій, з пози-
ції цієї теорії розглядають багато проблем психологічної танатології) до 
проблеми смерті продемонструвало те, що по-перше, фізична смерть 
когось викликає в живих соціальну смерть; по-друге призводить до ек-
зистенційного страху, по-третє, поглиблює психосоматичні зміни в ор-
ганізмі людини [Налчаджян 2004, 17] і саме проведенням поховального 
обряду людина захищає себе [Тесля 2006, 299] від різноманітних фру-
страцій, які викликає смерть ближнього. 
2 Відзначимо, що структури поховальних і поминальних обрядових дій 
(але не їх зміст!) є ідентичними, тобто вони нерідко синхронно співісну-
ють та пронизують один одного, оскільки поминання померло фактично 
починається вже в процесі поховання, а отже використання терміна «по-
ховально-поминальна обрядовість» є цілком виправданим й потребує їх 
сумісного вивчення [Ольховский 1986, 67–68]. 
3 Однак, не релігійні уявлення й не культи визначають обрядову діяль-
ність, а навпаки, необхідність регулювати життєдіяльність колективу й 
ті засоби, при допомозі яких ці регулювання відбуваються, породжують 
релігійні уявлення, тому доцільною є систематизація не вірувань, а са-
мих обрядових дій [Новик 2004, 113−114].
4 Поховальний (/ поховально-поминальний) обряд об’єднує в собі два 
органічно взаємопов’язаних рівня (/ сторони, сфери) – (1) релігійно-іде-
ологічний зміст та (2) практичну реалізацію цього змісту (система сим-
волічних і реальних дій, які здійснюються при похованні). При цьому, 
релігійно-ідеологічний рівень (/ сфера), в свою чергу, розпадається на 
два підрівня – (1а) «процесуальний» (система приписань, які регламен-
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тують процес поховання, перечень та послідовність необхідних в ході 
нього дій) та (1b) «семантичний» (релігійно-міфологічний зміст дій 
процесуального рівня, обряду в цілому) [Ольховский 1986, 67–68].
5 Характер смерті може суттєво вплинути й на форму поховального об-
ряду: а) епідемії, як результат − колективні поховання; б) відсутність 
трупу – кенотафи; в) наявність лише частини похованого – розчленовані 
трупи; г) розкладення трупу – вторинне поховання. Поховання можуть 
співпадати по формі, маючи при цьому різний зміст, який коливаєть-
ся залежно від характеру смерті – природна (незрозуміла для людини 
архаїчного суспільства, яку не можна пояснити) чи неприродна смерть 
(зрозуміла, така, що її можна пояснити) [Мельник 1987, 39−40].
6 Хоча найчастіше таку реконструкцію проводили на «індоіранському» 
рівні [Акишев 1978, 39−47; Акишев 1984; Бессонова 1978, 1980, 1983; 
Мозолевський 1979, 214−226].
7 Навмисне поховання – це двох- (постійних – могила і залишки по-
кійного), трьох- або чотирьохкомпонентна (двох змінних – поховаль-
ний інвентар та некрологічна структура) формоутворююча структура 
[Смирнов 1990, 215; Смирнов 1997], вивчення якої є першочерговою для 
археолога [Смирнов 2005, 13], а не поховального обряду, який, супроти 
широко розповсюдженої думки (В. М. Массон, В. А. Алекшин та інші), 
не є археологічним джерелом [Ольховский 1995, 88]. Так, зазначимо, що 
не всі фази поховально-поминального обрядового циклу можуть бути 
зафіксовані археологічно, зокрема, збір і підготовка поховального інвен-
тарю або оплакування чи траур тощо [Ольховский 1986, 72, Рис. 2].
8 «Позитивне» відношення передбачає наявність ритуалу та навмис-
ного поховання; «негативне», навпаки, не передбачає ані ритуалу, 
ані поховання [Смирнов 1990, 221]. Звичайно, що, як вірно відзначає 
Ю. А. Смирнов, саме «позитивне» відношення породило «найдавнішу в 
історії людства космологічну модель» і надало змогу людству утворити 
найперший «суто штучний світ» − світ померлих [Смирнов 1990, 222].
9 Відзначимо, що ці два способи поводження з тілом померлого, як за-
соби поховання, не є однаковими за ієрархічними рівнями у системі 
поховальних обрядів − інгумація є завершальним актом поховального 
ритуалу, в той час, як кремація часто виступає як початковий спосіб по-
водження з тілом, за яким може відбуватись інгумація залишків, або їх 
«виставлення» [Смирнов 1990, 219−220].
10 Культури Стародавнього сходу, з якими номади в силу історичних 
обставин зіткнулись, стали свого роду донорами [Королькова 2006, 
7] для формування скіфського мистецтва, а дискусія звідки саме  
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походить коріння цього художнього феномену триває не одне десятиліт-
тя й зводиться в основному до опозиції центральноазійської (Г. Боровка, 
О. І. Тереножкин, Я. А. Шер, Г. Коссак) та передньоазійської 
(М. І. Ростовцев, М. І. Артамонов, М. Н. Погребова, Д. С. Раєвський, 
О. Р. Канторович) гіпотез. Були спроби обґрунтувати поліцентрич-
ну теорію походження «звіриного стилю» євразійських номадів 
(М. П. Грязнов, І. В. Яценко, Д. С. Раєвський, О. В. Переводчикова). 
Дане мистецтво демонструє не лише формальну схожість, а й генетич-
ну залежність від художніх традицій різних, до того ж значно віддале-
них один від одного регіонів Євразії, держав і етносів, що демонструє 
несталий етнічний склад самих кочівників та їх мистецтва, тому «зві-
риний стиль» Євразії на цій підставі не може бути надійним етнічним 
репером і, принаймні, потребує додаткових уточнень.

ЛІТЕРАТУРА

Абаев В. И. Культ «семи богов» у скифов // Древний мир. Москва, 
1962. С. 445–450.
Акишев А. К. Идеология саков Семиречья (по материалам кур-
гана Иссык) // Краткие сообщения института археологии АН 
СССР. Вып. 154. Москва, 1978. С. 39–48.
Акишев А. К. искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1984.
Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып. 1. Сталинабад, 1953.
С. 185–208.
Антонова Е. В., Раевский Д. С. «Богатство» древних захоронений 
(к вопросу о роли идеологического фактора в формировании об-
лика погребального комплекса) // Фридрих Энгельс и пробле-
мы истории древних обществ. К., 1984. С. 153–169.
Арутюнов С. А.,  Рыжакова С. И. Культурная антропология. 
Москва, 2004.
Байбурин А. К.,  Левинстон Г. А.  Похороны и свадьба // иссле-
дования в области балто-славянской духовной культуры: по-
гребальный обряд. Москва, 1990. С. 153–169.
Балонов Ф. Р. Arkeythos, Juniperus Sp., можжевельник: мифологи-
ческие и ритуальные аспекты // Жречество и шаманизм в скиф-
скую эпоху. Материалы международной конференции. Санкт-
Петербург, 1996. С. 43–45.
Безсонова С. С. Деякі релігійні аспекти скіфської ідеології // 
Археологія. № 34. К., 1980. С. 3–17



17

Белозор В. П. Скифская триада и каменные изваяния (проблема 
этнокультурной атрибуции) // Древнейшие общности земле-
дельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до 
н. э. – V в. н. э.). Материалы международной конференции. К., 
1991. С. 170–172.
Белов А. Ф.,  Ляшко С. Н. Об одном из аспектов возникновения 
курганного погребального обряда степей Восточной Европы // 
Древности Степного Причерноморья и Крыма. Вып. II. 
Запорожье, 1991. С. 28–31.
Бессонова С. С. Религиозные представления населения степ-
ной Скифии. Диссертация на соискание ученой степени канд. 
ист. наук. К., 1978.
Бессонова С. С.  Религиозные представления скифов. К., 
1983.
Бессонова С. С. Скифские погребальные комплексы как источник 
для реконструкции идеологических представлений // Обряды и 
верования древнего населения Украины. К., 1990. С. 17–40.
Бессонова С. С.  Эволюция религиозных представлений скифов 
по данным погребального обряда // Конференция «Религиозные 
представления в первобытном обществе». Тезисы докладов. 
Москва, 1987. С. 174–176.
Боковенко Н. А. Проблема реконструкции религиозных систем 
номадов Центральной Азии в скифскую епоху // Жречество и 
шаманизм в скифскую эпоху. Материалы международной кон-
ференции. Санкт-Петербург, 1996. С. 39–42.
Боковенко Н. А. Этюд о скифских бронзовых котлах Северного 
Причерноморья // Клейн Л. С. Археологическая типология. 
Ленинград, 1991. С. 256–263.
Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. Москва, 1988.
Бубенок О. Б. Погребальный обряд древних тюрок как отражение 
контактов с ираноязычными номадами в области идеологии // 38. 
ICANAS. 10 – 15/09/2007 Ankara / Türkiye. Bildiri özetleri kitabi. 
Abstracts. Ankara, 2007. С. 476–477.
Вертієнко Г. В. Письмові джерела для реконструкції уявлень 
про смерть у іраномовних номадів // ХІ Сходознавчі Читання 
А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конферен-
ції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К., 2007. С. 40–44.
ван Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение об-
рядов. Москва, 1999.



18

Грантовский Е. А. индо-иранские касты у скифов / XXV Меж-
дународный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР 
(оттиск). Москва, 1960.
Гришков А. М. Онтология погребальной культуры в контексте 
развития танатологических представлений. Автореферат дис. 
канд. филос. наук. Москва, 2003.
Гуляев В. И. Введение // Теоретические и методологические 
подходы к изучению погребального обряда в современной 
археологии. Тезисы докладов всероссийской научной конферен-
ции. Москва, 2005. С. 3.
Гуляев В. И.  Ольховский В. С.  Погребальные памятники и по-
гребальная обрядность: проблемы анализа и интерпретации // 
Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древ-
них идеологических представлений. Москва, 1999. С. 10–18.
Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры // вопросы 
философии. № 3, Москва, 1969. С. 105–116.
Добролюбский А. О. К проблеме изучения идеологии в погребаль-
ной обрядности // Конференция «Религиозные представления 
в первобытном обществе». Тезисы докладов. Москва, 1987. 
С. 27–30.
Дьяконов И. М. Введение // Мифологии древнего мира: Пер. с 
англ. Москва, 1977. С. 5–54.
Дюмезиль Ж. Скифы и нарты: Пер. с фр. Москва, 1990. 
Жизнь доблестных нартов. Осетинский героический эпос / Лит. 
пер. А. Алмазовой. Москва, 2006.
Иванов В. В. Реконструкция структуры, символики и семантики 
индоевропейского погребального обряда // исследования в об-
ласти балто-славянской духовной культуры: погребальный 
обряд. Москва, 1990. С. 5–11.
Калоев Б. А. Похоронные обычаи и обряды осетин в XVIII – начале 
XX в. // Кавказский этнографический сборник. Т. 8. М., 1984. 
С. 72–105.
Кармышева Б. Х. Архаическая символика в погребально-поми-
нальной обрядности узбеков Ферганы // Древние обряды, веро-
вания и культы народов Средней Азии. Москва, 1986. С. 139–
181.
Кизласов И. Л. Погребальный обряд и уровень развития обще-
ства. От отдельного к общему // Российская Археология. № 2. 
Москва, 1995. С. 99–103.



19

Кирилюк А. С. Универсалии культуры и семиотика дискурса: 
Миф. Одесса, 1996.
Клейн Л. С. введение в теоретическую археологию. Санкт-
Петербург, 2004.
Клейн Л. С. Концепции времени и археология. Стуктурно-семи-
отическое исследование // Структурно-семиотические исследо-
вания в археологии. Т. 2. Донецк, 2005. С. 11–64.
Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен 
Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху 
(VII − IV вв. до н. э.). Проблемы стиля и этнокультурной принад-
лежности. Санкт-Петербург, 2006.
Кузнецова Т. М. Зеркала Скифии VI − II вв. до н. э. Т. I. Москва, 
2002.
Кузьмина Е. Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев: 
(культурологические очерки). Москва, 2002.
Кузьмина Е. Е. Проблема реконструкции идеологических пред-
ставлений сако-скифов // идеологические представления древ-
нейших обществ. Тезисы докладов. Москва, 1980.
Курочкин Г. Н. Путешествие в преисподнюю: шаманские 
мистерии в глубинах скифского кургана // Петербургский 
Археологический вестник. № 6. Санкт-Петербург, 1993.
Лелеков Л. А.  Проблема индоиранских аналогий к явлениям 
скифской культуры // Скифо-сибирское культурно-историчес-
кое единство. Материалы I Всесоюзной археологической конфе-
ренции. Кемерово, 1980. С. 118–125.
Лелеков Л. А. Отражение некоторых мифологических воззрений 
в архитектуре восточноиранских народов в 1-й пол. тыс. до н. э. // 
история и культура народов Средней Азии. Москва, 1976. 
С. 7–18.
Лелеков Л. А. Ранние формы иранского эпоса // Народы Азии и 
Африки. № 3. Москва, 1979. С. 173–188.
Лелеков Л. А. Рецензия на: Раевский Д. С. Очерки идеологии ски-
фо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М., 
1977 // Народы Азии и Африки. № 1. Москва, 1978. С. 208–213.
Литвинский Б. А. Медные котелки из Индостана и Памира (древ-
ние святи двух регионов) // Археология, палеоэкология и па-
леодемография Евразии. Москва, 2000. С. 277–284.
Массон В. М. Культурогенез Древней Центральной Азии. 
Санкт-Петербург, 2006.



20

Мельник В. И. Характер смерти и погребальный обряд // Кон-
ференция «Религиозные представления в первобытном обще-
стве». Тезисы докладов. Москва, 1987. С. 39–40.
Миллер Вс. Ф. Осетинские этюды. Ч. 1. Москва, 1881.
Миллер Вс. Ф. Осетинские этюды. Ч. 2. Москва, 1882.
Миллер Вс. Ф. Черты старины в сказаниях и быте осетин // Жур-
нал Министерства Народного Просвещения. № 8 (авг.). Санкт-
Петербург, 1882а. С. 202–204.
Мозолевский Б. Н. Отражение космогонических представлений 
скифов в погребальной обрядности знати // Киммерийцы и ски-
фы. Тезисы докладов Международной научной конференции, 
посвященной памяти А. В. Тереножкина (1907−1981), 25−29 мая 
1992 г. Мелитополь, 1992. С. 63–65.
Мозолевський Б. М. Товста могила. К., 1979.
Налчаджян А. А. Загадка смерти. Очерки психологической та-
натологии. Санкт-Петербург, 2004. 
Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт 
сопоставления структур. Москва, 2004.
Ольховский В. С. Погребальная обрядность (содержание и струк-
тура) // Российская Археология. № 1. Москва, 1993. С. 78–93.
Ольховский В. С. Погребально-поминальная обрядность в сис-
теме взаимосвязанных понятий // Советская археология. № 1. 
Москва, 1986. С. 65–76.
Ольховский В. С. Погребально-поминальная обрядность насе-
ления степной Скифии (VII – III вв. до н. э.). Москва, 1991.
Ольховский В. С. К изучению скифской ритуалистики: посмерт-
ное путешествие // Погребальный обряд. Реконструкция и ин-
терпретация древних идеологических представлений. Москва, 
1999. С. 114–136.
Ольховский В. С. Монументальная скульптура населения за-
падной части евразийских степей эпохи раннего железа. 
Москва, 2005.
Ольховский В. С.  Погребальная обрядность и социологическая 
реконструкция // Российская Археология. № 2. Москва, 1995. 
С. 85–103.
Петрухин В. Я.,  Раевский Д. С.  Социальная реальность – иде-
ология – погребальный комплекс (к проблеме соотношения) // 
идеологические представления древнейших обществ. Тезисы 
докладов. Москва, 1980. С. 30–32.



21

Пропп В. Я. Фольклор и действительность: избранные ста-
тьи. Москва, 1977.
Раевский Д. С. К проблеме системности скифской мифологии // 
Симпозиум «Античная балканистика». Этногенез, народов 
Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, ар-
хеология. 2−4 декабря 1980 г. Москва, 1980. С. 49–51.
Раевский Д. С. Об интерпретации памятников скифского искус-
ства // Народы Азии и Африки. № 1. Москва, 1979. С. 70–82.
Раевский Д. С. Скифские каменные изваяния в системе религи-
озно-мифологических представлений ираноязычных народов 
Евразийских степей // Средняя Азия, Кавказ и Зарубежный 
восток в древности. Москва, 1983. С. 40–60, 154.
Раевский Д. С. Мир скифской культуры. Москва, 2006.
Ригведа. Мандалы IX−X / Пер. и ком. Т. Я. Елизаренковой. 
Москва, 1999.
Савинов Д. Г.  О ритуальном назначении погребальных камер 
больших пазырыкских курганов // Сакральное в культуре. 
Санкт-Петербург, 1995. С. 6–8.
Савинов Д. Г.  Реконструкция погребального комплекса кургана 
Аржан, его компоненты и аналогии // Северная Евразия от древ-
ности до средневековья. Санкт-Петербург, 1992. С. 108–112.
Савостина Е. А. Сакральное пространство и погребальный обряд 
боспорских гробниц // исследования в области балто-славян-
ской духовной культуры: погребальный обряд. Москва, 1990. 
С. 237–248.
Саенко В. Н. Космологический аспект скифского погребального 
обряда // Теория и методика исследований археологических 
памятников лесостепной зоны. Тезисы докладов научной кон-
ференции. Липецк, 1992. С. 159–161.
Семенов В. А. «Ритуальный двойник» в похоронном обряде саяно-
алтайских скифов (эволюция погребального обряда кочевников 
Южной Сибири) // Смерть как феномен культуры. Сыктывкар, 
1994. С. 135–142.
Семенов Н. Мифоформы священных гор // Київська Старовина. 
№ 4. К., 2005. С. 108–120.
Скифские погребальные памятники степей Северного Причер-
номорья / Под ред. Е. В. Черненко, С. С. Бессоновой. К., 1986.
Смирнов Ю. А. Мустьерские погребения. Автореферат дис. 
канд. ист. наук. Москва, 1985.



22

Смирнов Ю. А. Лабиринт: Морфология преднамеренного по-
гребения. Исследования, тексты, словарь. Москва, 1997.
Смирнов Ю. А. Морфология погребения (Опыт создания базовой 
модели) // исследования в области балто-славянской духовной 
культуры: погребальный обряд. Москва, 1990. С. 216–224.
Смирнов Ю. А.  Погребение: морфология и интерпретация // 
Теоретические и методологические подходы к изучению погре-
бального обряда в современной археологии. Тезисы докладов 
всероссийской научной конференции. Москва, 2005. С. 13–14.
Смирнов Ю. А. Тафология: Попытка системного подхода // 
Человек и его природное окружение в древности и средневе-
ковье. Москва, 1985а. С. 17–23.
Тесля С.  Кладбище как образ жизни // Memento vivere, или 
Помни о смерти / Под ред. В. Л. Рабиновича, М. С. Уварова. 
Москва, 2006. С. 296–303.
Топоров В. Н.  О космологических источниках раннеисторичес-
ких описаний // Труды по знаковым системам. Т. 6. Тарту, 1973. 
С. 109–142.
Топоров В. Н., Майлах М. Б. Круг // Мифы народов мира. Т. 2. 
Москва, 1982. С. 18–19.
Цивьян Т. В. К семантике пространственных и временных показа-
телей в фольклористике // Сборник статей по вторичным моде-
лирующим системам. Тарту, 1973. С. 12–17.
Членова Н. Л. О степени сходства компонентов материаль-
ной культуры в пределах «скифского мира» // Петербургский 
Археологический вестник. № 7. Санкт-Петербург, 1993. С. 49–
75.
Чумакова О. М.  Пехлевийский словарь зороастрийских тер-
минов, мифологических персонажей и мифических символов. 
Москва, 2004.
Шульц П. Н. Скифские изваяния // Художественная культура и 
археология античного мира. Москва. 1976. С. 225–232.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Пер. с франц. Москва, 
2000.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения: Пер. с 
англ. Москва, 1999.
Boyce M. Zariadres and Zarer // Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies. University of London. Vol. 17, No. 3. London, 
1955.  Р. 463–477.



23

Death and Afterlife. Perspectives of World Religions / Ed. By 
H. Obayashi. New York, Westport, London, 1999.
Death, Afterlife and the Soul. Religion, History, and Culture. 
Selections from the Encyclopedia of Religions / Ed. By L. E. Sullivan. 
New York, London, 1989.
McHugh F. Theoretical and Quantitative Approaches to the Study 
of Mortuary Practice. Oxford, 1999.
Mortality and Immortality. The Anthropology and Archaeology of 
Death / Ed. by S. C. Humphries, H. King. London, 1981.
Pardi M. M. Death: An Anthropological Perspective. Washington, 
1977.
Parker Pearson M. The Archaeology of Death and Burial. Texas, 
2002. 
Religious Encounters with Death. Insights from the History and 
Anthropology of Religions / Ed. by Fr. E. Reynolds, E. H. Waugh, 
London, 1977.
Taylor T. The Buried Soul. How Humans Іnvented Death. London, 
2002.
The Archaeology of Death / Ed. by R. Chapman, I. Kinnes, 
K. Randsborg. Cambridge, 1981.



24

вІЙСЬКОвиЙ ПОТЕНЦІАЛ США І КиТАЮ:
ПРОТиСТОЯННЯ

Вишневська І. Г.

Визначальним чинником світової політики ХХІ століття стає 
протистояння між США і КНР. Комулятивністю характеризуєть-
ся їхнє військове протистояння. У цей процес втягуються інші 
суб’єкти міжнародної діяльності, що може привести до нової гео-
політичної структури світу, тобто, до нової системи міжнародних 
відносин. Отож, дана тема набуває актуальності.

Над вивченням питання військового протистояння між 
США та КНР працювала головним чином американська шко-
ла: Р. Бернстайн, Р. Манро, М. Пілсбері, Дж. Манн, Д. Шаумбах 
тощо.

Об’єктом наукового дослідження стали американо-китайські 
відносини, предметом – протистояння між країнами у військовій 
галузі.

Метою роботи є аналіз суперечностей, які випливають з вій-
ськових стратегій та можливостей держав. 

Досягнення поставленої мети дослідження спонукає до вирі-
шення наступних задач:

– систематизація зібраного матеріалу;
– виявлення особливостей сучасних глобальних взаємозв’яз-

ків, природи їх походження, рушійних сил, причинно-наслідко-
вих зв’язків;

– аналіз тенденцій розвитку відносин.
У авторитетній щорічній доповіді «Військовий баланс», опу-

блікованій лондонським Міжнародним інститутом стратегічних 
досліджень, мовиться, що в минулому десятилітті військові ви-
трати Китаю виросли приблизно на 300% [Матиас Коста 2007].

У 2007 році Китай збільшив свої оборонні витрати на 17,8%, 
що в процентному еквіваленті виражає максимальний показник 
за останні 10 років.

Голова Пентагону Д. Рамсфельд в доповіді Міністерства обо-
рони США американському Конгресу відзначив, що за військови-
ми витратами Китай займає 3 місце в світі, після США та Росії, і 
перше місце в Азії [SpaceWar.com 2005]. Але аналітики стверджу-
ють, що китайці приховують справжні витрати на свої збройні 



25

сили, розкидавши військові проекти по різних відомствах. Втім, 
будь-яка країна складає свій фінансовий бюджет, виходячи з влас-
них потреб. Наприклад, у США всі витрати на розробку, виробни-
цтво і обслуговування ядерних боєголовок здійснює міністерство 
енергетики, а не Пентагон.

В 2007 фінансовому році китайські витрати на військову сферу 
склали близько 46 млрд. доларів, тоді як Сполучені Штати витра-
тили щонайменше 935 млрд. дол. (близько 6,8% від ВВП). Окрім 
Міністерства оборони США, Департамент енергетики виділив 
16,6 млрд. дол. на ядерну зброю. Держдепартамент – 25,3 млрд. дол. 
на іноземну військову допомогу [Freeman 2007, 45].

Військова доктрина Піднебесної, що раніше ґрунтувалася 
на застосуванні великої кількості живої сили, тепер робить ак-
цент на нарощуванні високотехнологічних одиниць зброї. Втім, 
і нині найчисельнішою в світі є китайська армія: 2,45 мільйонів 
вояк Народно-визвольної армії, 10 млн. – Народного ополчення і 
1,5 млн. – Народної збройної міліції. 

З 2000 року в щорічних доповідях Пентагону з’являються за-
яви щодо китайської небезпеки. Проте перша адміністрація Дж. 
Буша не враховувала ці застереження, оскільки Вашингтону в бо-
ротьбі з міжнародним тероризмом потрібна була політична під-
тримка Китаю, який, до того ж, став третім за величиною торго-
вим партнером США, відтіснивши Японію.

З початком роботи другої адміністрації Дж. Буша теза про 
значне військове відставання Китаю від США піддалася гострій 
критиці. Американська розвідка представила докази: розробка 
Китаєм нових крилатих ракет великої дальності, введення в дію 
нових бойових кораблів, оснащених китайським аналогом викра-
деної у США системи управління вогнем Aegis; створення нового 
атакуючого підводного човна класу «Юань»; розробка нової висо-
коточної зброї, включаючи ракети класу повітря-земля з вдоскона-
леною боєголовкою, «перенесення оборонної системи на захід, за 
межі досяжності ракет американських ВМС» [Kaplan 2005, 58].

У січні 2007 р. КНР кидає Сполученим Штатам асиметричний 
виклик – знищує ракетою наземного базування один зі своїх су-
путників, поставивши під сумнів надійність американської сис-
теми протиракетної оборони космічного базування. Цей виклик 
характеризується релятивізмом, та він вказує на можливу тенден-
цію в міжнародних відносинах. Після цього інциденту Міністр 
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оборони США Роберт Гейтс поповнив список країн «вісі зла», ра-
зом з опальними був названий і Китай [Леонов 2007].

Військові стверджують, що зовнішня політика КНР підпо-
рядкована таємній доктрині «три півночі, чотири моря», при-
йнятій Військовою радою ЦК КПК в 1993 році. Згідно доктри-
ні, Китай до 2019 року подолає «три півночі в чотирьох морях» 
(Північноатлантичний альянс, Росію і Північноамериканські 
Сполучені Штати в Новому Світі).

Сполучені Штати, в свою чергу, керуються стратегією 
А. Мехена  –  «ланцюг  анаконди», котра покликана блокувати та 
ізолювати КНР і РФ від сировинних баз, доступу до теплих морів 
на півдні. Послідовне залучення до НАТО країн Східної Європи, 
у перспективі – Кавказу і Центральної Азії, взяття під контроль 
регіону Близького Сходу остаточно замкне «кільце  анаконди». 
Тому США передислоковують радари з Гавайських островів в 
Тихому океані на Алеутські острови в Беренговому морі.

Американська розвідка стурбована китайською тактикою аси-
метричних рішень, а саме «кістенею вбивці» (шашоу цзянь) і «ко-
зирною картою». Нині відсутня достовірна інформація відносно 
«кістеня вбивці», проте є припущення, що ця операція передбачає 
інформаційну війну, озброєння космосу, ПРО. Тактика «козирної 
карти» покликана забезпечити Китаю конкурентоспроможність в 
протистоянні зі США, орієнтуючись на економічну й торгову ди-
пломатію [FY04 Report …, 2004].

Р. Бернстайн і Р. Манро, автори книги «Майбутній конфлікт з 
Китаєм», на основі комп’ютерного моделювання дійшли висно-
вку: США переможуть в ядерній війні з КНР лише в тому випад-
ку, якщо вона спалахне до 2015 р. [Головченко 2004, 97–107].

А китаєзнавець М. Пілсбері, дослідивши трактат з військово-
го мистецтва «Сунь-цзи бін фа», зробив серйозне попередження: 
якщо не стримувати Китай, то через 30 років США зазнають крах, 
оскільки сучасна поведінка Пекіна аналогічна політиці правителя 
царства Юе – Гоу-цзяна, який приховував свої можливості, до-
сягнення трактував виключно «в мирних цілях», а у результаті 
знищив сусіднє царство У на чолі з Фу-чаном.

Але історія має і протилежні приклади, коли китайці не йшли 
шляхом військової конфронтації: Чжен Хе був на чолі найсиль-
нішого флоту в світі (200 кораблів і 27 тисяч моряків), проте 
китаєць не знищив жодного іноземця, як це робили європейці в 
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XV столітті, прибувши до Америки і Африки. З 1405 по 1433 рр. 
Чжен Хе здійснив кілька подорожей в південну частину Тихого й 
Індійського океанів, побував у 30 країнах і 55 портах, налагоджу-
ючи культурні та торгові обміни.

Войовничість китайського народу в своїй характеристиці – ду-
алістична. У «легістській доктрині, яка виникла в першій поло-
вині І-го тисячоліття до н. е., йде мова про протистояння начал 
вень  (культура) й у  (войовничість). У Шан-цзюнь шу негативне 
відношення до першооснови вень і до складових цього поняття, 
що одержали назву «воші». «Якщо сильна держава не вестиме ві-
йну, то культура, моральність розповсюдяться усередині країни, 
в ній з’явиться шість «вошей», і країна ослабне» [Рубин 1970, 
102–103]. Філософське бачення Шан Яна заключається в запере-
ченні культури та моральності, оскільки вони складають найбіль-
шу небезпеку, війна повинна вестися не тільки заради того, щоб 
досягти гегемонії, але й заради запобігання розвитку культури» 
[Рубин 1970, 102–103].

Однак, під впливом кардинальних зрушень становища буд-
дизму в Китаї, що відбулися в IV столітті, китайська культурна 
спадщина почала виявляти прагнення до звільнення від гріхів, 
або хоча б скорочення їх кількості. Прикладом цього є «ступи, 
тобто багатоярусні пагоди (футу, або фода – букв. «Башта Будди») 
[Bозвращенная драгоценность… 1982].

Американський політолог К. Пауелл заперечує ворожість ки-
тайців, а нинішню зовнішню політику КНР розглядає як метод 
отримання високого статусу, престижу. Згідно Моргентау, полі-
тика престижу (policy prestige) – різновид зовнішньої політики, 
заснований на силі. Політика престижу є одним з інструментів 
реалізації або політики status quo (політика, орієнтована на збе-
реження і консервацію влади), або імперіалістичної політики 
(характерна для держав, які прагнуть розширити свій вплив на 
нові регіони й змінити баланс сил). Однією з складових політики 
престижу є демонстрація військової сили: запрошуються пред-
ставники інших держав для демонстрації їм новітніх військово-
технічних досягнень і потужності країни. Сполучені Штати де-
монструють свою військову міць в структурі НАТО, а Китай – в 
рамках ШОС (наприклад, «в 2002–2006 рр. Китай провів спільні 
антитерористичні військові навчання з усіма членами ШОС – 16 
навчань з 11 країнами» [Ливинская 2007, 68–75].
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Однак професор університету Дж. Вашингтона Девід Шаумбах, 
який спеціалізується на вивченні збройних сил КНР, вважає, що 
нині Китай не є конкурентоспроможним, оскільки за ступенем 
оснащеності сучасною зброєю і технікою відстає від Сполучених 
Штатів у середньому на 15–20 років. Про це свідчать факти, на-
приклад: «американський військовий флот вдесятеро переважає 
китайський – 2.86 млн. т. проти 263 064» [Вяземский 2003, 5]. У 
КНР немає жодного стратегічного бомбардувальника, тоді як в 
США їх 190; немає в китайців авіаносців, тоді як у американців їх 
12. Атомних підводних човнів в КНР – 8, а в США – 57. Кореляція 
стратегічних ядерних сил наступна: МБР в Китаї 20, а в США – 
534; БРПЛ – 24 (КНР) проти 432 (США); ПЛАРБ – 1 (КНР) проти 
18 (США); ядерних боєголовок в одному залпі – 44 (КНР) проти 
6500 (США). Проте в Піднебесної більше ніж у Вашингтона лі-
таків-розвідників (290 – у КНР і 180 – у США), основних бойо-
вих танків, РСЗВ, ПУ ПТРК, бомбардувальників-ракетоносців, 
фрегатів, бойових катерів, дизельних підводних човнів; майже в 
рівній кількості винищувачів, ПУ ЗРК.

У 2000 році експерти Міноборони й спецслужб США впер-
ше попередили про ймовірність китайської інформаційної війни 
з нанесенням кіберударів по цивільних та військових об’єктах 
Сполучених Штатів. Та парадигмою є американська система ра-
діоелектронної розвідки «Ешелон», котра покликана перехоплю-
вати й обробляти інформацію, зокрема будь-які телефонні дзвін-
ки, факси, радіопередачі і навіть електронну пошту. У день систе-
ма може відстежувати три мільярди повідомлень, це складає 99% 
інформації, що передається по всьому світу [Витковский 2002]. І 
хоча США має неперевершені інформаційно-технологічні мож-
ливості, та вони неспроможні встежити за розвідкою КНР серед 
13-ти мільйонної китайської діаспори (хуацяо) всередині своєї ж 
країни, особливо «у таких містах, як Сіетл, Лос-Анджелес, Сан- 
Франциско, Х’юстон» [Головченко 2004, 97–107].

Г. Кіссінджер заявив, що не бачить загрози з боку Китаю: ви-
клик КНР може досягти тільки політичної або економічної сфер; 
перехід же до політики стримування Китаю спричинить негатив-
ні наслідки. Позиція Г. Кісінджера конвергентна з психологічною 
трактовкою А. Кемпінські: відсутність руху свободи посилює 
страхо-агресивну напругу. Тому-то у сновидіннях страшні ситуа-
ції переживаються зазвичай сильніше, ніж аналогічні ситуації на-
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яву, оскільки можливості рухової розрядки обмежені [Кемпински 
1998, 123–134].

Про майбуття оповідає в книзі «Чайна Фентезі» Джеймс Манн, 
досвідчений експерт по Китаю з Школи поглиблення міжнарод-
них досліджень при університеті Дж. Хопкінса: Сполученим 
Штатам непросто буде співіснувати з могутнім недемократичним 
Китаєм. Хоча, за концепцією М. Вебера, вірогідність збройної су-
тички між КНР та США досить низька, оскільки ідеї, ідеологія 
не є визначальними, головне – інтереси: «будь-яка ідеологія спо-
чатку прагне змінити світ в цілому, але процеси досягнення мате-
ріальних інтересів відхиляють ідеологію від її первинних цілей» 
(зараз подібні процеси соціологи називають терміном «коопта-
ція»). Інтереси КНР не дозволять виступити проти США, оскіль-
ки товарообіг Китаю зі Сполученими Штатами становить майже 
120 млрд. доларів, з яких приблизно 100 млрд. доларів припадає 
на китайський експорт. Для порівняння: російсько-китайський 
товарообіг в 10 разів менший. Сполучені Штати, в свою чергу, 
теж залежні від КНР. По-перше, Китай разом з японськими банка-
ми є найбільшим кредитором США. По-друге, Піднебесна посіла 
перше місце в світі за обсягом резервів в доларових активах. 

Однак Сполучені Штати зовсім не зацікавлені в появі потуж-
ної макросистеми, тому до Китаю застосовується стратегія стри-
мування та залучення.

За П. Ділем і Р. Гоєрцем,  вірогідність військового зіткнення 
підвищується за наявності двох чинників – сусідство держав і 
спірне питання щодо території. Виходячи з цього, Сполученим 
Штатам у стримуванні Китаю може сприяти його конфронтація з 
Тайванем. КНР має регідні стосунки з В’єтнамом внаслідок від-
сутності в країні хуацяо, які мають великий політичний вплив в 
інших країнах Південно-Східної Азії [Володин 2006, 74–81], а та-
кож внаслідок претензій на Парасельські острови і острів архіпе-
лагу Спратлі. За звітами ЦРУ, в 2001 році в Азії наймогутнішою 
була армія В’єтнаму, ця обставина робить країну привабливою 
в очах Сполучених Штатів, адже для стримування Китаю необ-
хідний сильний союзник. І офіційний Ханой може ним стати, не 
дивлячись на те, що у війні з американцями загинуло 3 млн. в’єт-
намців.

Китай має територіальні суперечки також з Японією (за ост-
рови Дяоюйдао); з Індією (за Південний Тибет, гірський вузол 
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Аксай-Чін, долини Чумбі і Добта, Шаксгам, частину Синьцзян-
Уйгурського автономного округу); з Філіппінами (за риф 
Скарборо); з Північною Кореєю, Південною Кореєю (за територію 
древньокорейскої держави Когуре, острів Іодо, деякі острови річок 
Туменцзян і Ялу); з Бутаном (за гору Кула-Кангрі, частину тери-
торії Північного Бутана і Тибету); з Казахстаном (за Сари-Чельди 
в Талди-Курганській області і Чаган-Обо в Тарбагатайському ра-
йоні); з Киргизстаном (відрізок кордону «Бедель»). Між Китаєм, 
В’єтнамом, Філіппінами, Малайзією і Брунеєм не вирішена тери-
торіальна суперечка за острови Спратлі.

Втім, виходячи з тлумачень Зінгера і Геллера, між Китаєм і 
його сусідами можливе мирне співіснування: за умови парите-
ту – пов’язаності економік [Geller, Singer 2003, 16]. Наприклад, 
конфліктними були взаємини між Токіо і Пекіном, коли японські 
бренди, виготовлені в Піднебесній, (типу National / Panasonic (це 
бренди Matsushita Corporation) і Toshiba) витіснили продукцію 
Японії в результаті низьких цін. Відбулося «спустошення» япон-
ського виробничого потенціалу, країною прокотилася дефляція. 
Проте озброєне зіткнення не мало місця між сусідніми країна-
ми, оскільки їх економіки були пов’язані. Японські компанії теж 
одержали від Китаю вигоду: «багато компаній перевели своє ви-
робництво в Піднебесну, де є те, чого їм не вистачає в Японії: 
низькі зарплати й пенсії (у той час як старіюче японське суспіль-
ство примушує робити все більше внесків у пенсійний фонд), 
стабільна валюта (ієна зростає) і розумні ціни на нерухомість 
(для виробничих площ)» [Шенкар Одед 2005, 192].

Однак Китай не дуже покладається на Японію, оскільки вона є 
союзником Сполучених Штатів, котрі переходять до військового 
стримування Піднебесної.

Для противаги США, КНР починає укріплювати свою військо-
ву потужність: розгортання на орендованих у М’янми островах 
центрів радіорозвідки, які «покривають» Бенгальську затоку, 
Малаккську протоку й весь Індійський океан (1994 р.); модерні-
зацію на одному з Парасельських островів і на о. Хайнань всіх 
центрів радіоперехоплення в Азії (1995 р.); оренду на 50 років 
(1996 р.) компанією «Hutchison Whampoa», що належала тісно 
пов’язаному з МДБ КНР гонконзькому бізнесмену Лі Ка Шину 
(нині вона йменується «Panama Ports Co»), ключових портів на 
Панамському каналі для цілей, що часто мають неправомірне під-
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ґрунтя, наприклад, контрабанди технологій із Заходу в Китай (із 
заяв Пентагону); створення на Острові Свободи центру радіопе-
рехоплення й стеження за супутниками США (1999 р.); запуск 
4 фотознімальних супутників і 2 супутників радіоперехоплення 
над Азією (1999 р.); початок роботи над програмою «1-26» щодо 
створення нових видів високотехнологічної зброї, включно з роз-
відувальними супутниками (2001 р.) [Головченко 2004, 97–107] 
та ін.

Аналізуючи протиборство між США і КНР, доцільно зупини-
тися на АТР. Азіатсько-Тихоокеанський регіон – стратегічно важ-
ливий і включає 43 держави, в яких проживає близько 60% насе-
лення планети. Ведучою є економічна вигода: на регіон доводить-
ся 40% зовнішньоторговельного обороту Сполучених Штатів. 
Тому АТР займає головне місце у військово-стратегічних планах 
Вашингтона. Тихоокеанське командування – найбільше в США, 
в його розпорядженні 300 тис.чоловік, з них 100 тисяч – війська 
передової присутності; чотири повітряні армії; два оперативних 
флоти; одна армія, один армійський корпус і дві дивізії сухо-
путних військ; дві експедиційні дивізії морської піхоти; більше 
800 бойових літаків; 320 гармат і мінометів; 150 танків; близько 
100 бойових кораблів, включаючи 6 авіаносців [Kaplan 2005, 55].

США укріплюють свої військові позиції на острові Гуам, де 
на півночі розташована авіабаза Андерсен, яка є найбільшим в 
світі сховищем авіаційного палива (300 тис. тон) і найбільшим 
американським складом ВПС в Азіатсько-Тихоокеанському регі-
оні (близько 100 тис. бомб і ракет). На авіабазі розташовані стра-
тегічні бомбардувальники В-52, військово-транспортні літаки 
С-17, військово-морські винищувачі F/A-18 Hornet. Згідно планів 
Пентагону, на острові будуть розміщені бомбардувальники В-1 і 
В-2, винищувачі, військові літаки-заправники і безпілотні апара-
ти далекого радіуса дії Global Hawk [Вяземский 2003, 5].

Сполучені Штати мають зацікавленість у розміщенні своїх 
систем ПРО на територіях інших країн, з цією метою велися пе-
реговори з Токіо і Делі. Конвергенцією інтересів стало, напри-
клад, розміщення в Індії американських радарів Firefinder.

Китай і РФ, основні суб’єкти Шанхайської організації співпраці 
(ШОС), стурбовані зближенням Делі з Вашингтоном, тому запро-
понували Індії «стратегічне партнерство» в рамках ШОС. На дум-
ку деяких експертів, ШОС може створити євроазіатську військову 
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конфедерацію на противагу Організації Північноатлантичного до-
говору (НАТО) [Уейр 2005]. І глобалізація цьому буде сприяти.

Отож, Сполучені Штати реформують свою політику у відпо-
відності до потреб глобалізаційної дипломатії. У Заяві Кондолізи 
Райс, проголошеній 27 січня 2005 року, перераховані основні за-
вдання США: «Америка має активізувати роботу в галузі публіч-
ної дипломатії і інформаційної діяльності за кордоном. Увесь світ 
невдовзі стане свідком появи нового виду дипломатії – дипломатії 
інформаційної експансії в інтересах світового експорту свободи 
по-американськи» [Яхнюк, Павленко 2007, 76–81].

КНР опікується воєнною дипломатією. «У період 2002–
2006 рр. Китай встановив військово-дипломатичні відносини 
з 150 країнами, направив у 107 країн своїх військових аташе. У 
Китаї акредитовані воєнні аташе 85 країн. За останні два роки 
військові делегації КНР відвідали більше 60 країн, а в Китаї по-
бували військові делегації 90 країн. На січень 2007 року в ціло-
му 1861 китайських миротворців брали участь у 12 миротворчих 
операціях ООН» [Ливинская 2007, 68–75].

На перший погляд здається, що і між військовими США та 
КНР налагоджуються дружні стосунки: у 2001 році, після 12-річ-
ного відчуження (через події 1989 р. на площі Тяньаньмень), було 
поновлено співробітництво на рівні експертів спецслужб по обмі-
ну розвідувальною інформацією; в 2002 р. у Пекіні відкривається 
офіс ФБР – для координації сумісної боротьби проти міжнарод-
ного тероризму [Ромаскевич 2007, 88–93]; у жовтні 2005 і в липні 
2006 р. відбувається взаємний обмін візитами вищого керівни-
цтва збройних сил США та КНР; у листопаді 2006 року – спільні 
військові навчання. Однак американський аналітик Р. Каплан в 
статті «Як ми будемо воювати з Китаєм» стверджує про початок 
першої фази нової «холодної війни» між США і КНР, яка будь-
якої миті може стати «гарячою».

Таким чином, нині відносини між США і КНР складаються 
неоднозначно: з одного боку – економічне партнерство, з іншо-
го – всебічне нарощування військового потенціалу як засобу сві-
тового впливу.

Задля мети – стати світовим лідером, Китай впроваджує полі-
тику протидії Сполученим Штатам у різних сферах: в інформа-
ційній – наступально-оборонну тактику, де досить результатив-
ними є шпигунські методи збору новітніх технологічних розро-
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бок; у військовій галузі спостерігається неогонка озброєнь (хоча 
КНР за показниками значно відстає від США); у космосі Китай 
кидає асиметричний виклик Сполученим Штатам. Нарощування 
збройного потенціалу варто розглядати як наслідок змін, що 
відбуваються в китайському суспільстві: військова доктрина 
Піднебесної, що раніше ґрунтувалася на застосуванні великої 
кількості живої сили, тепер робить акцент на нарощуванні ви-
сокотехнологічних одиниць зброї й збільшенні асигнувань на 
військові потреби.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ПЛАРБ – атомні подводні човни з балістичними ракетами
ПУ ПАРК – пускові установки протитанкових ракетних комплексів
ПУ ЗРК – пускові установки зенітних ракетних комплексів
АТР – Азіатсько-Тихоокеанський регіон
МБР – Міжконтинентальна балістична ракета
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ПОЗиЦІЯ УКРАїНи ЩОДО вРЕГУЛЮвАННЯ 
АРАБСЬКО-ІЗРАїЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (2000–2006 рр.)

Захарченко А. М.

Арабсько-ізраїльський конфлікт впродовж багатьох десятиліть 
залишається однією з найбільш вибухонебезпечних серед близь-
косхідних “гарячих точок”, ескалація подій навколо якої може в 
будь-який момент призвести до нової регіональної війни, а також 
істотно вплинути на систему міжнародних відносин в цілому. Не-
зважаючи на численні зусилля міжнародних посередників та різ-
номанітні плани мирного врегулювання, на даний час досягнення 
повномасштабного миру між Ізраїлем та його арабськими сусі-
дами залишається довгостроковою перспективою. Більше того, 
враховуючи загальну дестабілізацію ситуації на Близькому Сході 
після війни у Лівані 2006 р., стабільне зростання ворожості між 
ізраїльською й палестинською сторонами, а також наявність до-
статнього потенціалу для блискавичної ескалації конфлікту між 
Ізраїлем та Сирією, або Ізраїлем та Іраном, можна з великою до-
лею ймовірності прогнозувати подальше загострення арабсько-
ізраїльської конфронтації.

Вищезазначена проблема є, безумовно, актуальною для Укра-
їни. Неврегульованість близькосхідного конфлікту, перш за все, 
створює значні ускладнення на шляху нормального розвитку тор-
говельно-економічних відносин нашої держави з країнами регіо-
ну, оскільки кожна з конфліктуючих сторін намагається заручити-
ся підтримкою своїх позицій з боку України. У свою чергу, наша 
країна зацікавлена в розвитку стабільних економічних і політич-
них відносин як з арабськими державами, так і з Ізраїлем. Так, 
високий рівень відносин України з арабськими країнами може у 
перспективі сприяти процесу “входження” нашої держави в регі-
он, отримання доступу до близькосхідних енергоносіїв, здобуття 
постійних ринків збуту для українських товарів. З іншого боку, не 
менш важливим для України є розвиток відносин з Ізраїлем, які 
відкривають шляхи до залучення ізраїльських інвестицій, отри-
мання новітніх технологій та ін. [Парахонський 1998, 45]. Крім 
того, у нинішньому взаємопов’язаному світі загострення конф-
ронтації у будь-якому регіоні, а тим більше на Близькому Сході, 
являє собою не тільки економічну, але й стратегічну небезпеку 
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для інших держав, і Україна в цьому плані не є винятком. Тому 
при формуванні своєї близькосхідної стратегії наша держава та-
кож має враховувати, що нерозв’язання близькосхідної проблеми 
несе в собi загрозу як регіональній, так і світовій безпеці в цілому, 
а також піддає сумніву здатнiсть мiжнародного спiвтовариства 
розв’язувати такi конфлiктнi ситуацiї взагалі.

Українська наука заклала міцний фундамент вивчення про-
блем безпеки Близького Сходу. Політиці України на близькосхід-
ному напрямку загалом, а також двостороннім відносинам нашої 
держави з країнами регіону була присвячена низка праць провід-
них українських дослідників, зокрема, А. Веселовського [Весе-
ловський 2003, 25–34], О. О. Воловича [Волович 1999, 55–59], 
О. А. Коппель і О. С. Пархомчука [Коппель, Пархомчук 1995, 
135–142], Ю. М. Кочубея [Кочубей 2002, 206–209], І. Литвина 
[Литвин 1996, 18–21], Б. О. Парахонського [Парахонський 1998, 
43–51], Ю. С. Скорохода [Скороход 2001, 233–252], В. Шведа 
[Швед 2003, 68–83] та ін. Водночас слід зазначити, що комплек-
сне вивчення позиції України щодо врегулювання арабсько-ізра-
їльського конфлікту досі не ставало предметом окремого дослі-
дження в українській політичній науці.

Таким чином, основною метою даної статті стало визначен-
ня основних принципів політики України щодо конфлікту між 
Ізраїлем та арабськими країнами, а також результатів її практич-
ної реалізації на початку ХХІ століття. Основними завданнями 
дослідження є аналіз посередницьких можливостей української 
дипломатії в сфері врегулювання близькосхідного конфлікту на 
сучасному етапі та надання рекомендацій з мінімізації негатив-
ного впливу арабсько-ізраїльського протистояння на відносини 
України з протиборчими сторонами.

Перші ж роки самостійної української політики на Близькому 
Сході продемонстрували, що наша держава вступила до етапу 
створення нової системи міжнародних зв’язків у цьому регіо-
ні. При цьому, участь України у врегулюванні близькосхідної 
кризи не стала продовженням радянської зовнішньої політики. 
Вибудовуючи свою позицію в даному питанні, українська дипло-
матія врахувала попередній досвід і зробила крок уперед, відмо-
вившись від однобічної орієнтації на арабські країни, налагодив-
ши на вищому рівні конструктивні відносини з Ізраїлем.

Україна із самого початку організації своєї дипломатичної ро-
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боти брала безпосередню участь у виробленні найважливіших 
документів ООН, де підкреслювалася необхідність досягнення 
справедливого й всеохоплюючого врегулювання близькосхідного 
конфлікту. Виходячи з необхідності досягнення взаємного комп-
ромісу між протиборчими сторонами, Україна вітала ідею про-
ведення як багатосторонніх, так і двосторонніх арабсько-ізраїль-
ських переговорів. Вона підтримала відповідними заявами МЗС 
досягнуту в Осло у 1993 р. угоду між Ізраїлем та Організацією 
Визволення Палестини, низку подальших домовленостей на па-
лестинсько-ізраїльському переговорному напрямку, а також віта-
ла підписання повномасштабного мирного договору між Ізраїлем 
та Йорданією [Литвин 1996, 20].

Значною подією в розвитку відносин нашої держави з 
близькосхідними країнами став офіційний візит президента 
України Л. Д. Кучми в Ізраїль і на території, підконтрольні 
Палестинській Національній Адміністрації (ПНА) у вересні 
1996 р., під час якого український лідер зустрівся з президентом 
і прем’єр-міністром Ізраїлю – Е. Вейцманом і Б. Нетаньяху, 
а також президентом ПНА Я. Арафатом, що стало важливим 
підтвердженням збалансованої й неупередженої позиції України у 
відносинах як з Ізраїлем, так і з арабськими державами [Україна – 
Близький Схід 1997, 92].

На початку ХХІ століття наша держава значно активізувала 
близькосхідний вектор своєї зовнішньої політики, і це знайшло 
своє відображення як у поглибленні двосторонніх відносин із 
країнами регіону, так і в зусиллях, спрямованих на врегулювання 
арабсько-ізраїльського конфлікту. Свідченням цього стала 
позиція України в рамках ООН, передусім як непостійного члена 
Ради Безпеки, діяльність українського миротворчого контингенту 
у складі Тимчасових сил ООН у Лівані, а також впровадження 
посади спочатку Спеціального Посланника МЗС України, а 
згодом – Повноважного представника України на Близькому 
та Середньому Сході, основним завданням якого стала, поряд 
з установленням економічних та політичних контактів нашої 
держави з арабськими країнами, інтенсифікація посередницької 
діяльності України у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та 
його арабськими сусідами [Нагайчук 2001].

Наочною реалізацією наміру нашої країни грати більш актив-
ну роль у мирному процесі на Близькому Сході стали “Українські 
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пропозиції у контексті міжнародних дипломатичних зусиль щодо 
мирного врегулювання близькосхідного конфлікту”, що були 
оприлюднені президентом України в Аммані під час його офі-
ційного візиту до Йорданії, Сирії і Лівану у квітні 2002 р., який 
відбувся на тлі надзвичайного загострення арабсько-ізраїльсько-
го протистояння. Українські ініціативи передбачали безумовне й 
взаємне припинення вогню, насильницьких дій і терористичної 
діяльності, повне виведення ізраїльських військ із територій, під-
контрольних ПНА, розгортання в районі конфлікту багатонаціо-
нальних сил, санкціонованих Радою Безпеки ООН, нормалізацію 
гуманітарної ситуації, паралельний початок мирних переговорів 
Ізраїлю з палестинцями, сирійцями й ліванцями, проведення між-
народної конференції із Близького Сходу. Слід підкреслити, що 
ці українські пропозиції принципово відрізнялись від попередніх. 
Вони продемонстрували готовність України прийняти безпосе-
редню участь у близькосхідному мирному процесі, а саме, надати 
територію і забезпечити необхідні умови для проведення одного 
чи декількох раундів мирних переговорів між протиборчими сто-
ронами, а також можливість направлення українського військово-
го контингенту для виконання миротворчої місії у складі багато-
національних сил за мандатом ООН на кордон між Ізраїлем та 
територіями, що підпорядковуються ПНА [Прес-реліз брифінгу 
МЗС України 2002].

Українські ініціативи щодо мирного врегулювання близькос-
хідного конфлікту одержали високу оцінку не тільки лідерів Йор-
данії, Сирії та Лівану, але й таких впливових арабських країн, як 
Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Саудівська Аравія, план 
мирного врегулювання якої був покладений в основу рішення 
Ліги арабських держав у Бейруті у березні 2002 р. Вищезазначені 
арабські країни заявили про свою повну підтримку миротворчих 
зусиль України та висловили готовність до більш тісної взаємодії 
з нашою країною у цьому питанні. Слід окремо зазначити, що 
зміст і спрямованість українських ініціатив чітко вписуються у 
контекст загальноєвропейської політичної лінії щодо близькос-
хідного врегулювання. Таким чином, українська зовнішня полі-
тика на цьому напрямку стає важливою й органічною складовою 
європейської політики у близькосхідному регіоні і сприяє зу-
силлям нашої держави щодо інтеграції у європейські структури 
[Швед 2003, 68–69].
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Фактичним підтвердженням готовності України запропону-
вати протиборчим сторонам сприятливі можливості для прове-
дення мирних переговорів на своїй території стала Міжнародна 
конференція ООН та Форум громадськості на підтримку миру 
на Близькому Сході, що відбулися у Києві 13–15 травня 2003 р. 
Конференція, у якій узяли участь представники урядів 46 зару-
біжних країн, міжурядових організацій, ООН та численні міжна-
родні експерти, стала першим міжнародним заходом у рамках па-
лестинсько-ізраїльського мирного врегулювання з часу передачі 
30 квітня 2003 р. Міжнародним квартетом у складі США, ООН, 
ЄС та Росії главам ізраїльського та палестинського урядів плану 
дій “Дорожня карта”, в зв’язку з чим одержала високу оцінку як 
основних міжнародних посередників, так і ключових арабських 
країн, а також затвердила високий миротворчий потенціал нашої 
держави у справі арабсько-ізраїльського мирного врегулювання 
[Швед 2003, 70].

Водночас, аналіз вищезгаданих посередницьких ініціатив 
свідчить про те, що крім позитивних, вони мають й деякі негатив-
ні наслідки. Так, основним проблемним моментом, пов’язаним із 
активізацією політики України у сфері близькосхідного мирного 
врегулювання, стали певні ускладнення у політичній сфері укра-
їнсько-ізраїльських відносин. Це пояснюється, перш за все, тим, 
що ізраїльська сторона, на відміну від палестинської, послідов-
но виступає проти розширення кола міжнародних посередників, 
будучи зацікавленою у збереженні домінування у врегулюванні 
близькосхідного конфлікту свого основного партнера – США. 
Офіційний Тель-Авів також дуже прискіпливо ставиться до різ-
номанітних мирних ініціатив, особливо тих, що передбачають 
більш активну участь у переговорах ООН або ЄС – посередників, 
які, на переконання ізраїльтян, послідовно дотримуються про-
арабської позиції у мирному процесі [Шарон 2004]. Саме тому 
проведення в Києві у травні 2003 року під егідою ООН Міжнарод-
ної конференції на підтримку миру на Близькому Сході, а також 
пропозиція президента України В. А. Ющенка щодо направлення 
українського військового контингенту для виконання миротвор-
чої місії у складі багатонаціональних сил за мандатом ООН на 
кордон між Ізраїлем та палестинськими територіями, а також на 
Голанські висоти, викликали стримано-негативну реакцію з боку 
ізраїльського керівництва.
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На сучасному етапі посередницька діяльність України є менш 
активною, що обумовлено низкою об’єктивних і суб’єктивних 
факторів – подальшою ескалацією ізраїльсько-палестинсько-
го конфлікту, ускладненням відносин між Ізраїлем та сусідніми 
арабськими країнами, загостренням ізраїльсько-іранського про-
тистояння, а також новими явищами в регіоні Близького та Се-
реднього Сходу, які виникли внаслідок активізації діяльності іс-
ламських терористів і проведення військової операції проти Іраку 
міжнародною коаліцією на чолі з США. Головною проблемою за-
лишається прагнення представників протиборчих сторін нав’яза-
ти Україні своє бачення причин і шляхів врегулювання близькос-
хідного конфлікту.

Що ж стосується безпосередньо нашої держави, то вона по-
слідовно дотримується збалансованої та неупередженої позиції 
щодо близькосхідного мирного процесу, намагаючись розвива-
ти стабільні й конструктивні відносини як з Ізраїлем, так і араб-
ськими країнами регіону разом із Палестинською Національною 
Адміністрацією. Позиція України у цьому питанні чітка й вива-
жена: вона виходить із необхідності досягнення взаємного комп-
ромісу між усіма сторонами арабсько-ізраїльського конфлікту 
та виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН із цьо-
го питання. Разом із тим, наша країна засуджує будь-які прояви 
тероризму й екстремізму, що мають намір зірвати або загальму-
вати близькосхідний мирний процес [Заява МЗС України 2004]. 
Україна підтримує конструктивні посередницькі зусилля та іні-
ціативи в цьому напрямку з боку Єгипту, Йорданії, Саудівської 
Аравії та інших близькосхідних країн і регіональних організацій. 
Наша держава також вітає зусилля Міжнародного квартету щодо 
відновлення миру на Близькому Сході і підтримує план мирно-
го врегулювання “Дорожня карта”, що на сьогодні залишається 
єдиним загальновизнаним планом врегулювання арабсько-ізра-
їльського конфлікту [Заява МЗС України 2005].

Україна продовжує демонструвати готовність зробити 
посильний внесок у процес врегулювання комплексу 
близькосхідних проблем, останнім свідченням чого стала 
послідовна позиція України під час війни у Лівані у 2006 р. 
28 липня цього року МЗС України ініціювало вивчення питання 
про можливі формати участі нашої держави у міжнародних силах 
із підтримання миру на півдні Лівану – як в рамках контингенту 
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ООН (так звані “блакитні шоломи”), так і багатонаціонального 
контингенту під мандатом Ради Безпеки ООН (наприклад, під 
командуванням НАТО або ЄС) – в разі прийняття відповідної 
резолюції Ради Безпеки ООН. Підкреслювалось, що Україна як 
держава, що має значний досвід діяльності з підтримання миру, 
готова в рамках зусиль міжнародного співтовариства активно 
залучитися до миротворчих процесів на Близькому Сході та надати 
сприяння у вирішенні питань щодо недопущення подальшого 
розгортання в регіоні гуманітарної катастрофи – через залучення 
до відбудови об’єктів інфраструктури, забезпечення транспорту, 
виконання функцій військових інструкторів та спостерігачів тощо 
[Коментар Прес-служби МЗС України 2006].

Створення спільного простору миру, безпеки та стабільності, 
зменшення напруженості та зниження ризику збройних конфлік-
тів на Близькому та Середньому Сході й надалі залишатиметь-
ся одним із головних пріоритетів України у цьому регіоні, що 
традиційно розглядається як один із найнестабільніших в світі. 
Отже, при формуванні своєї подальшої політики щодо близькос-
хідного конфлікту та пошуку шляхів та засобів мінімізації його 
негативного впливу на українсько-ізраїльські й українсько-араб-
ські відносини, наша держава має враховувати наступні важливі 
фактори:

– по-перше, зважаючи на географічну наближеність близькос-
хідного регіону до України, сприяння мирному й кардинальному 
врегулюванню арабсько-ізраїльського конфлікту, насамперед, від-
повідає інтересам із підтримання безпеки на південних кордонах 
нашої держави;

– по-друге, неврегульованість близькосхідного конфлікту 
створює значні ускладнення на шляху нормального розвитку дво-
сторонніх відносин нашої держави з країнами регіону. У зв’язку 
з цим, одним із найбільш ефективних засобів мінімізації негатив-
ного впливу арабсько-ізраїльської конфронтації на українські ін-
тереси в регіоні є активна посередницька позиція нашої держави, 
а також дотримання принципу “рівної наближеності” у відноси-
нах із протиборчими сторонами;

– по-третє, політична й економічна вага України в близькос-
хідному мирному процесі не може рівнятися із впливом у регіо-
ні таких світових гравців як США, ЄС чи Росія. Водночас, наша 
держава має хоч і обмежені, але реальні можливості для того, щоб 
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більш активно сприяти стабілізації ситуації та просуванню мир-
ного врегулювання. При цьому, активізація участі України у ми-
ротворчих зусиллях міжнародного співтовариства на Близькому 
Сході буде значно сприяти зміцненню позиції нашої держави як у 
регіоні, так і в світі в цілому;

– по-четверте, зовнішньополітична діяльність України на 
близькосхідному напрямку має розбудовуватися у контексті її 
стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів та завдань, у тіс-
ному взаємозв’язку з іншими головними векторами її зовнішньої 
політики. В зв’язку з цим, проголошений Україною курс на єв-
роінтеграцію зумовлює необхідність більш тісних та активних 
контактів між Україною та ЄС, спрямованих на зменшення на-
пруженості та зниження ризику збройних конфліктів в Серед-
земноморському басейні та регіоні Близького Сходу, необхідним 
кроком до якого є якнайшвидше врегулювання арабсько-ізраїль-
ського протистояння.

Підсумовуючи вищевикладені фактори, можна зробити ви-
сновок про те, що повноцінна реалізація стратегії України на 
Близькому Сході цілком залежить від здатності нашої держави 
дотримуватися зваженого й неупередженого і, водночас, послі-
довно-активного підходу до мирного врегулювання в регіоні. 
Крім того, у залежності від можливого розвитку подій навколо 
зазначеної проблеми в майбутньому, пропонуються наступні аль-
тернативні підходи до формування української посередницької 
позиції:

– у випадку стабілізації ситуації навколо близькосхідного кон-
флікту та появи перспектив поновлення переговорного процесу 
між протиборчими сторонами, доцільною є активна, ініціатив-
на участь України в процесі близькосхідного врегулювання, що 
сприятиме формуванню необхідної основи для розвитку з країна-
ми регіону стабільних торговельно-економічних відносин.

– в умовах подальшого зберігання арабсько-ізраїльської конф-
ронтації у характерному для сьогоднішнього дня стані “малої 
інтенсивності”, Україна має утримуватися від висування масш-
табних ініціатив із врегулювання конфлікту, очікуючи на момент, 
коли в регіоні з’явиться для цього більш сприятливий ґрунт. 
Найбільш доцільним варіантом поведінки для України у цьому 
випадку є засудження будь-яких проявів тероризму й екстремізму 
як з арабської, так і з ізраїльської сторони; заклик до припинення 
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насильства та утримання від провокаційних дій, що можуть при-
звести до ескалації конфлікту; допомога у досягненні компромі-
сів, що дозволять повернути близькосхідний процес до мирного 
діалогу та переговорів.

– нарешті, перехід конфлікту у військову фазу, зумовлений за-
гостренням відносин між Ізраїлем та одним з арабських учасників 
протистояння – ПНА, Сирією, Ліваном, або початком військового 
протистояння між Ізраїлем та Іраном, буде мати вкрай негатив-
ні стратегічні, політичні й економічні наслідки для України. Він 
може завдати серйозних збитків як українсько-ізраїльськім, так і 
українсько-арабськім відносинам, адже кожна з протиборчих сто-
рін буде вимагати від України однозначної зовнішньополітичної 
орієнтації. Оптимальною позицією у випадку спалаху нової араб-
сько-ізраїльської війни є максимальне дистанціювання України від 
позицій протиборчих сторін при активному дотриманні збалансо-
ваного й неупередженого підходу, а також підтримці спільних іні-
ціатив Міжнародного квартету посередників в разі продовження 
ним пошуку шляхів політичного врегулювання конфлікту.

Незалежно від можливого розвитку подій, із метою забезпе-
чення своєї більш вагомої участі у колективних пошуках миру на 
Близькому Сході наша країна має інтенсифікувати свою діяль-
ність на двох основних напрямках:

– поглиблення політичного співробітництва з Ізраїлем, 
Єгиптом, Сирією, Йорданією, Ліваном, ПНА та іншими регіо-
нальними акторами, при неодмінному зберіганні збалансованої 
позиції у відносинах між протиборчими сторонами;

– налагодження й підтримування постійного політичного діа-
логу й взаємодії з близькосхідної проблематики із США, провід-
ними країнами ЄС, Росією.

Масштабність та складність завдань, що постають перед 
Україною на Близькому Сході, диктують необхідність вироблення 
цілісного підходу нашої країни до проблеми близькосхідного 
мирного врегулювання, основними рисами якого мають бути: 
комплексний, стратегічний характер; максимальне звільнення 
від кон’юнктурних міркувань; динамізм і прагматизм, що 
дозволили б гнучко реагувати на непередбачувані зміни у 
регіональному балансі сил; спрямованість на довгострокове 
закріплення політичних й економічних позицій нашої держави у 
близькосхідному регіоні.
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ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ГАЗЕЛЯХ
АМІРА ХУСРО ДЕХЛЕВІ

Кулик А. С.

«Кожен великий майстер художнього слова завжди має
власну, характерну для нього поетику» [Бертельс 1962, 394].
Засоби художньої виразності, образна система, композиція,
рима, метрика (для віршованих творів) – ось далеко не повний
перелік проблем, що привертають увагу дослідників поетики
конкретного автора. Стиль, індивідуальний почерк митця,
закарбований у віках, був і залишається благодатною нивою для
досліджень. Подекуди літератори опрацьовують осібний
сегмент творчості автора [Туйчиева 2005] чи роблять акцент на
образній системі творів [Стеблева 1982, Пригарина 1978], дехто
з дослідників аналізує творче надбання автора в межах
літературного процесу епохи [Бертельс 1962, Бертельс 1965].
Втім, об’єктом дослідження не обов’язково виступають твори
конкретного автора – часом у центрі уваги літераторів
опиняються власне поетичні засоби, які розглядаються на
матеріалі творчості багатьох авторів [Мусульманкулов 1989,
Османов 1974, Чалисова 1985, Чалисова 1997]. Амір Хусро
Дехлеві (1253–1325), видатний фарсімовний поет Індії,
вважається засновником індійського стилю в перській писемній
традиції: «…він виробив свій барочний стиль (Бертельс називав
його «напудреним»), що надалі розвивався в специфічно
індійській манері…» [Рипка 1970, 249]. Епоха, в яку жив і
творив Амір Хусро Дехлеві, знаходиться на межі періодів
становлення канонів класичної перської поетики. Творчі
експерименти з жанровими формами та художніми засобами, а
також розробка теоретичних вимог до поезії, здійснена ним у
передмові до власного третього дивану «Ġorrat al-kamāl», є
вагомим внеском поета у формування теоретичних засад
перської поетики. Попри неабияку значущість Аміра Хусро як
для перської, так і індійської літератур, його творчий спадок ще
й досі лишається недостатньо дослідженим. Пояснюється це
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насамперед географічними причинами: іранські дослідники не
залучали до розгляду його поетичний матеріал, вважаючи Аміра
Хусро «індійським» поетом (така ж сама відчуженість
спостерігалася й щодо азербайджанського майстра Нізамі
Гянджеві); індійські дослідники, окрім іраністів [Mirza 1974,
Shekhar 1998] аналізували переважно гіндімовні твори поета,
оминаючи увагою перські. Таким чином, дослідження творчості
Аміра Хусро характеризуються певною половинчастістю, що
зумовлює актуальність нашого дослідження поетики Аміра
Хусро Дехлеві на матеріалі його фарсімовних і гіндімовних
творів, складовою якого є дана стаття. Нашим завданням в її
межах буде аналіз персомовних газелей поета з точки зору
вжитку засобів художньої виразності, що дасть нам змогу
простежити на практиці втілення теоретичних засад перської
поетики, а саме її розділу badi’. Оскільки предметом нашого
аналізу будуть насамперед фігури bayān, всі інші тропи, що
зустрічатимуться у цитованих бейтах, подаватимуться без
пояснень.

Традиційними складовими класичної мусульманської науки
про поезію є ’aruz ��وض просодія, qāfiye ����� рима і badi’ ����
риторичні фігури. У межах цієї статті об’єктом нашого аналізу
буде третій розділ badi’, а конкретніше – прийоми bayān1 .���ن
’Elm al-bayān («наука про тлумачення») – важливий розділ
риторики; він об’єднує фігури2, що стосуються прямого і

1 У сучасному іранському літературознавстві розділ поетики badi’
складається з двох підрозділів: фігури bayān смислові і власне badi’,
які, в свою чергу, діляться на ārāyehā-ye ma’navi ����� ه�ئ �را�� образні
фігури і ārāyehā-ye lafzi ���� ه�ئ �را�� словесні фігури.
2 Серед середньовічних авторів існували серйозні розбіжності щодо
структури своїх трактатів, а саме послідовності викладення і
формування блоків фігур. Зокрема Чалісова Н. Ю., на основі
проведеного порівняльного аналізу творів «Tarjomān al-balāġa» і
«Hadāyek as-sehr fi daqāeq  aš-še’r» зауважує, що якщо у Радуйані
фігури esteāre і tašbih розташовані поруч, то у Рашид ад-діна Ватвата,
як і у Шамс-і Кайса, між ними розміщено ще декілька фігур, що
навряд чи свідчить про усвідомлення авторами їхньої спорідненості.
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непрямого вираження смислу. До основних категорій bayān
відносяться esteāre ا����ر� метафора, tašbih ����� порівняння,
majāz ���ز іносказання і kenāye ����� натяк. Необхідно зауважити,
що за своїм значенням наведені терміни не завжди співпадають
з греко-римськими, які ми використовуємо в статті для
уникнення повторів і тавтологій, але остерігаючись привнесення
чужих елементів у самобутню концепцію.

Розрізнення esteāre й tašbih, що відносяться до найбільш
ранніх фігур, завжди спричиняло безліч розбіжностей. Ще
Аристотель, що охарактеризував метафору як спосіб переносу
імені, зазначав, що з метафори можна відтворити порівняння
шляхом відновлення відсутнього елемента [Аристотель 1978,
134; 252]. Про відмінність між ними згадував Радуйані:
«Еsteāre – це незрозуміле порівняння (tašbih), а порівняння – це
esteāre без приховування. А взагалі варто знати, що tašbih
подібний esteāre, [відрізняючись наявністю] засобів порівняння»
(цит. за [Чалисова 1985, 76]). На необхідності розрізнення
термінів tašbih та esteāre наголошував у XI ст. арабський
поетолог ’Абд ал-Кахір Джурджані. У роботі «Al-bayān» Бадаві
Табанат зауважує, що tašbih відноситься до категорії
загальновизнаних термінів dalālat-e vaz’í و��� усталений» د���
аргумент», обґрунтування яких узвичаєне в конкретній культурі
й незрозуміле для чужинців; esteāre, на думку вченого,
належить до категорії раціоналістичних термінів dalālat-e
aqli ���� розумовий» د��� аргумент», обґрунтувати які можна
логічно [����� 1366, 109].

Розглянемо на матеріалі нижченаведених прикладів3

термінологію фігур tašbih та esteāre:

��د ����. د���ا�� ��� ��ن او
��� و�� �� ��ّ�ۀ ����� ادات �ّ���

Задля уникнення плутанини ми беремо за вихідну точку матеріал,
викладений в іранській літературній енциклопедії [����ا 1381].
3 Приклади наведені за [����� 1366, 107].
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Предмет порівняння mošabbah (او) ��ّ�� за допомогою частки
adāt-e tašbih ����� (��ن) ادات порівнюється з образом порівняння
mošabbahu be �� ��ّ�ۀ (���) на підставі спільної ознаки vaj-e šabah
��� و�� – хоробрості. Трансформуємо це речення у метафору:

��د ����. د���ا�� ��� ا��
���� �����ُر���

Як бачимо, спостерігається відмінність у термінах: предмет
порівняння mošabbah перетворюється на mosta’ārulla �����ُر��
(тут – відсутній займенник ,(او образ порівняння mošabbahu be
стає mosta’ārumene ��������ُر  (���), а спільна ознака називається
вже jāme’ ����.

Отже, метафора – це вторинне утворення, «похідна» від
порівняння, що дає нам підстави спершу розглянути tašbih, а
потім перейти до аналізу фігури esteāre. Рашид ад-дін Ватват,
чия дефініція фігури tašbih є найдовшим поясненням у трактаті,
зазначає: «Цей прийом полягає в тому, що дабір чи поет
уподібнює щось чомусь за однією з його ознак, і мовознавець те,
що порівнюють, називає mošabbah, а те, з чим порівнюється –
mošabbahu be» [Чалисова 1985, 130]. Включення tašbih до
списку фігур було запроваджено лише в персомовній традиції;
араби відносили порівняння до якостей, притаманних мові
взагалі, і надавали перевагу його розгляду в трактатах з ’еlm al-
bayān.

Класифікація порівнянь у різних авторів помітно відрізняється
як за кількістю видів і їхніх назв, так і, в деяких випадках, за їхнім
трактуванням. Зокрема, іранська літературна енциклопедія за
характером фігури tašbih виділяє понад двадцять її підвидів [����ا
1381, 359–361]. Для прикладу наведемо бейт, що містить
порівняння з перевагою tašbih-e tafzil ���������� :

�� ������ از ��ز�� �� ر�� ر��
ا��

ا�� �� ا����� از ����� �� ��� ���

Ніжності обличчя твого
заздрить жасмин

На смак рубін твоїх вуст
кращий за мед

���و]  ا��� د��ان 1361, 105].
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У першому місра ми маємо два порівняння: вуста за ознакою
насиченого багряного кольору уподібнюються рубіну (фігура
tašbih-e baliġ-e ezāfi, пояснюватиметься нижче), а потім, за
ознакою солодкості, меду. Так само як мед поступається
солодкістю вустам коханої, так само і жасмин програє ніжності
її обличчю. «Tašbih, в якому образ порівняння якісно
поступається предмету порівняння, називається tašbih-e tafzil
порівняння з перевагою» [����ا 1381, 360].

������د ����ن از ��� ��واز �����ر �� دا������� �� ���َ ���
Не наказуй злетіти мухам,
що прилипли до цукру

Чого женеш душі,
полонені твоїми вустами?

���و]  ا��� د��ان 1361, 155].

На перший погляд здається, що поет не має на меті
порівняння якихось предметів чи явищ. Втім, читач розуміє, що
знесилені коханням душі подібні до мух, що зав’язли в
цукровому сиропі. Такий прийом отримав назву приховане
порівняння tašbih-e ezmārا���ر �����.

За структурою традиційно вирізняють два види tašbih:
порівняння повне tašbih-e  tāmm ��م ����� або tasbih-e mutlaq �����
���� і усічене tašbih-e baliġ ���� ����� در��] ه�� ���ب 1384, 73].
Повне порівняння tašbih-e  tāmm характеризується наявністю
усіх чотирьох елементів: предмета й образу порівняння,
допоміжної частки і спільної ознаки:

�� ��اغ ه���ن ��� �� �� ��م ��
��زم

ه رو��� ���� ��ا ���� ����� �

Бо я сам, немов світильник,
палаю від вечора до самого

світанку

У темряві ночі мені не
потрібне світло

���و]  ا��� د��ان 1361, 441]

Поет порівнює себе зі світильником, запаленим коханням. У
звороті ��زم �� ��اغ ه���ن на наявність предмета порівняння
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вказує особова енклітика перша) م особа однини), образом
порівняння є ;��اغ порівняння здійснене за допомогою частки
ه���ن на основі спільної ознаки, вираженої дієсловом �����
палати. Зіставлення одиничних предметів, а не взаємозв’язків
між кількома явищами, вказує на те, що це – tašbih-e mofrad �����
���د або просте порівняння. Протиставлення антонімів ���� і
,رو��� ��م і ��� свідчить про використання фігури tezād .���د
Подекуди в процесі зіставлення порівняльні частки або спільна
ознака (інколи і одне і друге) випускаються; предмет і образ
порівняння, що залишаються, утворюють другий структурний
підвид фігури tašbih-e baliġ:

������ن ��� ده�� ا������������ ��� �ن �� ���د ��� ��� ا�
���

У куточках її вуст –
плантація цукрової тростини

Мухо, скільки ти вже
літаєш навколо цих хмільних

губ?
���و]  ا��� د��ان 1361, 79].

Поет порівнює куточки вуст коханої з плантацією цукрової
тростини. З чотирьох елементів порівняння у бейті наявні три:
предмет порівняння (��), образ порівняння (ن������) і спільна
ознака – хмільна солодкість. Відсутність порівняльних часток є
характерною ознакою tašbih-e baliġ. Предикативний зв’язок у
сполученні ا�� ������ن ده�� ������ визначає підвид tašbih-e baliġ:
tašbih-e baliġ-e esnādi ا���د� ���� �����. У випадку ізафетного
зв’язку між елементами tašbih-e baliġ фігура називатиметься
tašbih-e baliġ-e ezāfi ا���� ���� �����:

����ن رازه�� ه�� ��� ���ف ����� �� ���ۀ �ِ�� دل ��دۀ در��
І неначе відкрилися всі
приховані таємниці

Стріла твого грайливого
погляду розірвала завісу серця

 [ ���ود ا��� ��ان 1361, 443].

У словосполученнях دل ��دۀ і �ِ������ автор, на підставі
потаємності та прихованості, уподібнює серце завісі, а лукавий
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погляд – за ознакою гостроти і проникливості – стрілі. Отже, у
бейті представлені предмети порівняння (دل) і (����) і об’єкти
порівняння ( ���د ) і (���), що, за умови відсутності порівняльних
часток, дає нам підстави охарактеризувати ці звороти як tašbih-e
baliġ; ізафетний зв’язок зумовлює підвид фігури: tašbih-e baliġ-e
ezāfi. Втім, подібні ізафетні конструкції часто відносять до
метафор. Зокрема, відомий іраніст, професор Османов М.-Н. О.,
досліджуючи стиль перської поезії IX-X ст., виділяє три види
метафори і відносить звороти на зразок �����مِ��م до виду
метафори у формі прикметника [Османов 1974, 146–158]. З
іншого боку, в сучасному іранському підручнику подібні
звороти подаються як tašbih-e baliq [��در ه�� ���ب 1384, 73]. На
нашу думку, більш доцільніше було б віднести звороти,
охарактеризовані Османовим як метафора з іменним означенням
رو�) ��), метафора у формі прикметника ( �����مِ��م ) і метафора у
формі дієслова (غ�� (���د до tašbih-e baliġ, tašbih-e baliġ-e ezāfi і
tašbih-e baliġ-e esnādi відповідно. Варто звернути увагу на
складені лексеми на зразок ���دل , ����� , ��ه�و� та ін. Специфіка
такого типу уподібнення, на думку дослідника Зехні Т., полягає
в тому, що «якщо одна частина складного слова порівнює, то
інша виступає в ролі порівняльної» (цит. за [Таджибаев 1982,
14]). Так, у слові ����� перша частина ��� є «тою, що порівнює»
(mošabbahu be), а друга частина �� виступає в якості
«порівняльної» (mošabbah).

Як бачимо, подекуди провести чітку межу між tašbih та
esteāre дуже важко. Еsteāre, власне, і є tašbih: «Tašbih, що
містить лише образ порівняння, називають esteāre» [����� 1366,
108]. За словами дослідника-іраніста Таджибаєва Х., «здатність
відрізняти esteāre від tašbih потребує від читача глибокого
знання мовного багатства і тонкого розуміння значення слова»
[Таджибаев 1982, 15]. Якщо метою фігури tašbih є зіставлення
предметів чи явищ на основі спільної ознаки, при використанні
esteāre вони неначе зрощуються між собою, стають єдиним
цілим.

Переходячи до аналізу метафори, необхідно зазначити, що
власне поняття esteāre, його визначення і класифікація є одним з
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найсуперечливіших питань у перській поетиці. Одним з перших,
хто дав esteāre чітке, містке й досі широко вживане визначення,
був арабський вчений Джахіз (помер у 868 р.). Ось як трактує
він цей термін у своєму творі «Al-bayān-u Al-tabjiin»: «Еsteāre –
це називання предмета його несправжнім іменем» (цит. за [�����
1366, 109]). ’Абдаллах Ібн ал-Му’таз у роботі «Al-badi’» називає
esteāre «замінником назви предмета, в якому вгадується сам
предмет» (цит. за [����� 1366, 110]). Джурджані найбільшою
перевагою esteāre вважає «надання формам мовлення свіжості,
завдяки чому слово використовується у новому значенні» (цит.
за [����� 1366, 112]). Як бачимо, кожне з наведених визначень
так чи інакше характеризує сутність тропа і співпадає з
визначенням метафори: «Вживання слова у переносному
значенні; словосполучення, що характеризує певне явище
шляхом перенесення на нього ознак, притаманних іншому
явищу, внаслідок певної подібності між ними» [лит. энцикл.
1934, 233]. Не викликає заперечень той факт, що слово в своєму
значенні спирається не лише на загальні якості предметів
(явищ), але й на все багатство другорядних його визначень й
індивідуальних ознак. Саме на цій властивості слова ґрунтується
своєрідність метафори. Наприклад, у слові «троянда» ми, поряд
із загальним значенням (квітка), маємо низку другорядних й
індивідуальних ознак: ніжність троянди, її аромат та ін.
Метафора виникає завдяки використанню «другорядних»
значень слів, що дозволяє встановити між ними нові зв’язки.

З позиції історичних змін у будь-якій літературі чітко
простежується «порівняльне» минуле метафори: «Кожне влучне
порівняння з часом скорочувалось і, набувши під пером
художників слова відточеної і досконалої форми, ставало
метафорою» [����� 1366, 117]. І справді, згодом, коли зв’язок
між предметом і образом порівняння міцно укорінюється в
свідомості (як, наприклад, порівняння стану з кипарисом,
обличчя з місяцем чи трояндою, вуст із цукром чи рубіном),
випущення одного з елементів порівняння не впливає на
сприйняття звороту: «Насолода від поезії містила для
середньовічного читача елемент «впізнання» – зустріч із



54

9

традиційно-знайомим, але раптово насиченим новою образною
інформацією» [Ворожейкина 1984, 171]. Тут важко не
погодитися з думкою, наведеною в літературній енциклопедії: «І
поняття, якими оперує письменник, і їхні вторинні значення, і
їхні зв’язки з іншими поняттями, що в тій чи інший мірі
відображають зв’язки явищ у реальній дійсності – все це
визначається історично зумовленим характером класової
свідомості письменника, тобто, у кінцевому рахунку, тим
реальним життєвим процесом, який він усвідомлює» [лит.
энцикл. 1934, 234]. Так, для перської середньовічної літератури
є типовим такий стандарт красуні – струнка немов кипарис,
місячнолика, з очами немов нарциси, з грудьми як стиглі
гранати та ін. Зрозуміло, що він відрізняється від одвічно
індійського уявлення про жіночу красу: крутобедра,
тонкостанна, лотосоока, з грудьми як бруньки квіток манго та
ін.

На думку Кядкані, перська література рясніє прикладами
невдалих, штучних трансформацій порівняння у метафору. Так,
зв’язок між mosta’ārulla і mosta’ārumene, спершу чіткий і
зрозумілий, дедалі ускладнюється; елементи esteāre
віддаляються один від одного настільки, «що в епоху Сефевідів
віднаходження зв’язку між ними стає нелегкою справою, а
читач, який простежив це відношення, пишається, що розгадав
задум автора» [����� 1366, 119]. Бадаві Табанат у роботі «Al-
bayān» зазначає: «У випадку tašbih спільна ознака може бути як
зрозумілою, так і прихованою; аналіз і зусилля, спрямовані на її
віднаходження, лише збільшують красу і дивовижність tašbih. З
esteāre все навпаки: спільна ознака тут має бути ясною і
легкозрозумілою, а не поставати у вигляді загадки» (цит. за
[����� 1366, 122]).

У процесі становлення середньовічної поетики
мусульманськими вченими були запропоновані декілька
варіантів класифікації4 фігури esteāre, серед яких найбільш
вагомим вважається поділ на esteāre-ye mosarrahat (āškār) ۀا����ر

4 Детальний опис дивіться у [����� 1366, 113–117]



55

10

)����ر(����� «пряма» або «явна» метафора і esteāre-ye makniyyat
(kenāyi) (�����) �����ا����رۀ метафора «з натяком». За умови
відсутності предмету порівняння mosta’ārulla і наявності лише
образу порівняння mosta’ārumene метафора вважається
«прямою»: esteāre-ye mosarrahat. Назва «пряма» або «явна»
спричинена тим, що читач з легкістю відстежує зв’язок між
наведеним образом порівняння і відсутнім предметом
порівняння:

ا������ ����ن �� ��ار�� ���ار �� ا������ ����ن ا��وز د� ��د� �����
Хто схоче гуляти у саду,
коли квітник – поруч?

Виночерпію, принеси вина,
сьогодні тут [моя] мила

���و]  ا��� د��ان 1361, 79]

Неважко здогадатися, що криється під образом «квітник».
Присутній у бейті mosta’ārumene – образ порівняння ����ن –
викликає у читача чіткі асоціації з відсутнім предметом
порівняння mosta’ārulla – коханою. Отже, ����ن – це esteāre-ye
mosarrahat, тобто «пряма» метафора. За аналогією розглянемо
інший приклад:

����؟ ����ان از ������ ���ۀ ا�� و ����ن! ��رب از �� در�� ا�� ��
����؟

І з чийого мішечка
солодощів ця цукриста

брунька?

Боже! З чийого квітника
цей трояндовий кущ?

���و]  ا��� د��ان 1361, 105]

Можна припустити, що під образом ��در�ِ� мається на увазі
кохана (відсутній mosta’ārulla) – поет немов би порівнює її
свіжість і красу з розквітлим трояндовим кущем
(mosta’ārumene), а її солодкі вуста (відсутній mosta’ārulla)
уподібнює цукристій бруньці (mosta’ārumene). Отже, перед
нами – esteāre-ye mosarrahat.

Подекуди образ порівняння mosta’ārumene може випускатися;
метафора, що містить лише предмет порівняння mosta’ārulla,
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називається esteāre-ye makniyyat. Назва «з натяком» пояснюється
тим, що предмет порівняння обов’язково супроводжується
якоюсь характерною рисою чи ознакою образу порівняння,
завдяки чому читач безпомилково відтворює зв’язок між наявним
і відсутнім, але уявно домисленим, елементом метафори:

��ا��ن ��و �ن �� ��ز ��� ��
ا������

در ����� ����� ا� ��� ����� ����
��غ

Потоваришуй з трояндою,
бо тут цей кипарис з
граційною ходою

Не стогни, горлице, цієї
ночі у садку

���و]  ا��� د��ان 1361, 79].

У словосполученні ��ا��ن��ِو слово ��و вжито в переносному
значенні. «Кипарис з граційною ходою» – метафора для
позначення стрункого стану коханої, де предмет порівняння
mosta’ārulla (��و) супроводжується властивістю відсутнього образу
порівняння (коханої) – граційною ходою. Натяк (тут – (��ا��ن
допомагає читачеві розгадати художній задум автора, відсилаючи
його до образу порівняння, і є неодмінною характеристикою
esteāre-ye makniyyat. Надання предметам людських якостей
засобами esteāre-yemakniyyat отримало назву tašxis �����. У цьому
бейті є ще один приклад tašxis  – ��� ���� ����� ا� , а саме
приписування горлиці людської властивості – стогону.

Поряд з tašbih та esteāre до складу прийомів bayān відносять
majāz. Мajāz – це використання слова в переносному значенні за
умови наявності його відношення до дійсності. Так, у
вищенаведеному бейті د�…» ��د� �����» зворот ��ار�� ���ار �� є majāz,
оскільки слово �� вжите не у своєму основному значенні і є
складовою звороту���دا را ���� �� – мати намір щось зробити. Є
кілька найпоширеніших відношень, що існують між дійсністю і
majāz, наприклад:

��زم �� د��غ ز�� ه� �� �� از ��� �� د� ��م را���ش ���و ���ز و �غ
Зрештою, я страждаю через
тебе, а не від своїх думок

Не будь погордливою,
спали (катуй) Хусро
���و]  ا��� د��ان 1361, 441].
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У другому місра слово «мозок» د��غ вживається у значенні
«думка», оскільки місцем виникнення думок є мозок. У цьому
прикладі majāz د��غ відноситься до дійсності за допомогою
зв’язку mahaliye �����, коли замість назви предмета вживається
його місцезнаходження. Ідіома ��دن د��غ ��م має значення «бути
гордим» і відноситься до фігури kenāye ����� натяк (пояснюється
нижче). Повторення слова د��غ є словесною (lafzi) фігурою tekrār
���ار повтор. Наведемо інший приклад відношення majāz:

���ا�� ه��ز �� و ��� از ر��� �� ���ان د��� دو ��د� �� رو� �� ���
��

Ти зникла з очей, а я ще й
досі здивований

Глянули на тебе очі і
здивувалися

���و] ا��� د��ان 1361, 443]

Зворот �� ���ان د��� دو є majāz. Зрозуміло, що вираз вжито у
переносному значенні: під парою очей мається на увазі власне
ліричний герой. Оскільки очі – частина організму людини,
відношення majāz до дійсності можна визначити як joziye �����,
коли назва складової частини вживається замість назви цілого.
Слово ��� у цьому бейті вжито двічі в різних значеннях: у
першому місра як частина дієслова ��دن ��� у значенні
«дивитися», «бачити» і в другому місра як синонім слова ���
око. Слова з однаковим написанням, але різні за значенням
(омоніми), відносяться до словесної (lafzi) фігури jenās .���س У
даному випадку перед нами фігура jenāse-e tāmm ��ّم ���س повний
збіг. Повторення слова ���ان відноситься до словесної (lafzi)
фігури tekrār.

Перська література, насамперед поезія, уникає чіткого,
однозначного вираження думок і тяжіє до символізму та
образності. Середньовічні поети керувалися таким принципом:
«назвати предмет своїм ім’ям означає позбавити мозок трьох
чвертей насолоди, яку він відчуває, відшукуючи паралелі з його
справжньою назвою» [����� 1366, 139]. Зокрема, ’Абд ал-Кахір
ал-Джурджані зазначає, що «смисл має бути подібним перлині в
раковині…розкрити яку не кожному до снаги» (цит. за [�����
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1366, 140]). Саме цим пояснюється широке використання фігури
kenāye натяк, яка відноситься до типу bayān і полягає в
інакомовленні. Крім цього, до kenāye належать практично всі
фразеологізми, евфемізми та дисфемізми. Відмінність kenāye від
majāz полягає, по-перше, в тому, що kenāye можна сприймати в
прямому смислі, що не суперечитиме його справжньому
значенню: наприклад, пряме значення фразеологізму د��غ ��م
��دن – мати жваву, палку вдачу – узгоджується з усталеним
«бути гордим». По-друге, обов’язковою умовою majāz є
відношення до дійсності, відсутнє у випадку з kenāye. Наведемо
кілька прикладів використання kenāye:

��� �� ز�� �� �����ۀ ز ��� �� ����� ه� ا�� ��اب و ����� ��ا��
���

Якщо під головою
лежатиме цеглина з твого

порога

Я не можу спати. Але й
смертельний сон гарний

[ ا ���ود��ان ��� 1361, 429].

Вираз ا����اِب , під яким поет розуміє смерть, відноситься до
kenāye. Інший приклад kenāye в цьому бейті – вираз �� ز�� ���
,��دن пов’язаний із традицією класти під голову мерця цеглину,
що означає ховати.

� �� ���� در و ر�� �� ������ر � در��������� ���� را ���ن ��
Неси мотузку і накидай на

мою шию
Незваний госте, що зв’язує

волоссям
���و] ا��� د��ان 1361, 360].

Добровільне бажання потрапити у «зашморг» коханої
свідчить про закоханість до нестями. Це дає нам підстави
охарактеризувати вираз ��� در ا����ن���ر�� як приклад kenāye.

Проведене дослідження на матеріалі персомовних газелей
Аміра Хусро засвідчило його майстерне володіння такими
складними й об’ємними фігурами, як esteāre, tašbih, majāz і
kenāye. Сама назва – смислові тропи – підіймає їх над
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механічними словесними прийомами, свідчить про їхню
глибину і змістовність відносно образних фігур. У ході
дослідження ми дійшли висновку, що серед фігур bayān Амір
Хусро надає перевагу насамперед порівнянню tašbih і натяку
kenāye, що є доказом високого рівня образності його поезії і
свідчить на користь того, що витоки індійського стилю не дарма
пов’язуються з ім’ям Аміра Хусро Дехлеві. Чільне місце серед
вживаних прийомів посідає також і метафора, що підтверджує
висновки грузинського дослідника Таджибаєва Х., який
порівнював поему Нізамі «Хосров і Шірін» з поемою Аміра
Хусро «Шірін і Хосров». Зокрема, дослідник дійшов висновку,
що Нізамі у ста восьми рядках першої частини своєї поеми
використав esteāre лише чотири рази, на відміну від Аміра
Хусро, який вмістив у сімдесяти двох рядках першої частини
«Шірін і Хосров» тринадцять метафор. У наших подальших
розвідках ми плануємо проаналізувати вжиток образних і
словесних фігур газелей Аміра Хусро, детально розглянути
поетичні образи-символи і метрику його фарсімовних віршів,
що дозволить наблизитися до розуміння того виразного,
особистого стилю поета, що неодноразово ставав об’єктом
наслідування (Алішер Навої, Джамі та ін.).
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ФОЛЬКЛОР ГРЕКІв ПРиАЗОв’Я:
ІСТОРІЯ вивЧЕННЯ І СУЧАСНиЙ СТАН

Кутна Ю. Б., Потіпак Ю. А.

Приазовські греки – вихідці з Криму, які в 1778–1780 р. пере-
селилися в Північне Приазов’я, де заснували м. Маріуполь та 21 
село. Їхня історія має чимало драматичних, а часто й трагічних 
сторінок, але попри всі негаразди, незважаючи на гоніння, пере-
слідування та заборони, греки Приазов’я змогли зберегти свої 
звичаї, обряди, фольклор, а найголовніше – зберегти мову своїх 
предків, і все це – знаходячись протягом багатьох століть далеко 
від історичної батьківщини і при відсутності писемності. Інша 
річ, що мовою предків сьогодні володіють переважно люди дуже 
похилого віку, яких залишилось небагато.

Слід зазначити, що термін «приазовські греки» поєднує дві 
етнічні групи, кожна з яких має свою мову, особливості побуту 
й культури [Пономарева 1999, 385]. Перша група – еллінофо-
ни, друга – тюркофони. Відповідні етноніми «румей» та «урум» 
мають спільне походження від назви Візантії як нового Риму – 
Ρώμη. Дослідження мови грецьких етнічних груп відомими лінг-
вістами ХХ століття А. Білецьким, Т. Чернишовою, О. Гаркавцем 
вказують на те, що більше половини маріупольських греків го-
ворить на своєрідних діалектах, які іноді виділяють у самостій-
ну мову – румейську, споріднену новогрецькій, яка відноситься 
до індоєвропейської мовної сім’ї. Дослідники (Д. Спірідонов, 
М. Сергієвський) розподіляють її на 5 мовних груп (говірок), за-
лежно від ступеня побутування слів тюркського і арабського похо-
дження [Спірідонов 1930]. Інша їхня гілка – уруми – користуєть-
ся говірками, які тісно примикають до різних говірок тюркської 
мовної групи. Урумські говірки, після їх детального вивчення, су-
часний мовознавець О. Гаркавець розподілив на 4 групи у поряд-
ку наростання огузьких елементів [Гаркавець 1988]. Незважаючи 
на такі різкі відмінності у мові, урумів і румеїв об’єднує своє-
рідне почуття етнічної і культурної спільності, приналежності 
до грецького етносу. Зараз як уруми, так і румеї називають свою 
мову грецькою: екзоетнонім “греки” перейшов на позначення 
мови, чому сприяли контакти з іншомовним оточенням.

Вивчення народнопоетичної творчості однієї з малих етнічних 
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груп, що населяють Україну, є особливо актуальним у світлі необ-
хідності збереження їхньої культури та мови. Відомо, що фольклор 
не може лишатися в законсервованій формі, адже з плином часу 
змінюються умови його побутування, його носії, їхні потреби та 
їхнє ставлення до усної традиції. У грецьких селах Приазов’я си-
туація ускладнюється ще й тим, що, крім соціальних змін, протя-
гом останнього століття відбулися значні мовні зміни. Дослідники 
вказують, що протягом трьох поколінь відбувся мовний зсув (lang-
uage shift) щодо ролі першої (рідної) мови; тобто батьки людей, що 
сьогодні перебувають у похилому віці, володіли російською пасив-
но або розмовляли нею з труднощами, тоді як сьогоднішня молодь 
має таке ж відношення до грецького діалекту [Христу 2006, 35].

Перші зразки фольклору румеїв було опубліковано в історич-
ному нарисі Ф. Хартахая «Христианство в Крыму» (1864) і кни-
зі В. Григоровича «Записки антиквара о поездке его на Калку и 
Кальмиус, в Корсунскую землю и на южные побережья Днепра и 
Днестра» [Григорович 1874]. У 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. 
проводились експедиції з вивчення історії та культури грецької 
меншини Приазов’я. Збиранням та вивченням фольклорного ма-
теріалу займались Д. Спірідонов, К. Костан, І. Соколов. Але у 30-
х рр. цю роботу було згорнуто, дослідників було репресовано і ба-
гато з зібраних матеріалів нині вважають загубленими для науки 
[Араджіоні 1999, 29]. Фольклорні дослідження було поновлено 
уже у 50-х рр., насамперед працівниками і студентами Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка, які із 1953 до 
1977 р. провели низку діалектологічних експедицій з вивчення 
румейських говірок Приазов’я, насамперед на основі фольклор-
ного матеріалу. Урумський фольклорний матеріал у 1951 р. запи-
сували співробітники Ленінградського державного університету 
під керівництвом С. Муратова, а наприкінці 70-х – початку 80-
х рр. О. Гаркавець проводив польові дослідження в урумських 
селах Донецької області, приділяючи увагу дослідженню фоль-
клорної традиції. Також слід зазначити внесок у справу збирання 
грецького фольклору дослідників-ентузіастів О. Ксенофонтової-
Петренко, О. Ашла, Р. Харабадот та ін. 1976 року Е. Хаджинов 
опублікував статтю «З історії фольклору південного Донбасу», в 
якій висвітлюється історія збирання народної творчості румеїв та 
урумів, робиться огляд публікацій зразків їхнього фольклору за 
період більш ніж 100 років [Хаджинов 1976].
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Аналіз основних жанрів фольклору греків Приазов’я було 
зроблено К. Костан (1932), Т. Чернишовою (1960) (еллінофони) 
та О. Гаркавцем (1999) (тюркофони). Так, дослідники фольклору 
греків-еллінофонів (румеїв) приділяють особливу увагу жанрові 
пісні й казки, а дослідники усної словесності греків-тюркофонів 
(урумів) – жанрові казки, анекдоту, колядки, загадки, паремії, 
скоромовки й тахма (гумористичні фрази, переважно римовані).

Дослідити сучасний стан речей у грецьких селах Приазов’я 
мала на меті фольклорно-етнографічна експедиція, яка була ор-
ганізована в 2006 р. на базі Маріупольського державного гумані-
тарного університету. Під час експедиції було обстежено грецькі 
села Стила, Ялта, Урзуф, Константинополь, Улакли, Малоянісоль, 
Велика Новосілка, Богатир, Старий Крим, Сартана (мешканці цих 
сіл є носіями різних говірок румейського та урумського діалекту). 
Пропоновану статтю присвячено дослідженню фольклорної си-
туації, що склалася в сучасних грецьких селах Приазов’я: рівня 
збереження усних традицій, умов побутування різних фольклор-
них жанрів, зокрема пісні, прислів’я і казки. Окремим завданням 
є аналіз існуючої літератури з даної проблематики, а також огляд 
зафіксованих у різних збірках зразків народної творчості греків 
Приазов’я.

Учасників експедиції у багатьох селах зустрічали піснями, у 
деяких селах виступали самодіяльні народні колективи, до репер-
туару яких входять як народні, так і стилізовані під народні автор-
ські пісні (колективи сіл Малоянісоль, Велика Новосілка). Багато 
греків та грекинь виконують обрядові й ліричні пісні. Зокрема, 
слід відзначити талановитих співачок М. Попову (с. Малояні-
соль), що заспівала пісні «Орфано» («Сирота»), «Мана» («Мати»), 
«Иртьан дугкуша» («Прийшла війна»), А. Аджавенко (с. Урзуф) з 
піснею про трьох братів, що сваталися, Т. Богадицю (с. Сартана) 
з весільною піснею. Чоловіки з с. Малоянісоль виконали новоріч-
ні колядки. Зазвичай інформатори охоче погоджувалися заспівати 
пісню і намагалися пригадати якомога більше пісенних творів. 
Отже, наші спостереження щодо рівня збереження народнопое-
тичної творчості свідчать, що найпопулярнішим, отже, найбільш 
збереженим серед приазовських греків є жанр пісні. Х. Христу, 
дослідниця мови греків-еллінофонів («кримськоазовський грець-
кий діалект» у її термінах), також зазначає добре збереження в 
середовищі приазовських греків пісенних традицій, які, поряд 
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з лайливими словами і привітаннями, підпадають під визначен-
ня усталеної форми і не потребують вільного володіння мовою 
(діалектом) [Христу 2006, 35]. М. М. Гайдай робить огляд пісен-
ного фольклору греків Приазов’я у статті, що міститься у збірці 
праць, присвячених фольклору етносів України [Гайдай 1996]. 
Дослідник спирається на записи відомого українського фоль-
клориста-музикознавця і збирача народних пісень М. П. Гайдая, 
зроблені у 1930-1932 рр. на Маріупольщині. Аналізується бага-
тий жанровий склад грецьких народних пісень Маріупольщині, 
зазначаються виконавці.

Паремії (прислів’я, приказки) інформатори наводять досить 
рідко. Це, напевно, пов’язано з тим фактом, що цей жанр має чіт-
ко виражену ситуативну обумовленість, тобто поза контекстом 
паремії майже не вживаються. Однак деякий матеріал все ж таки 
вдалося зафіксувати.

Як відомо, немає такої сфери в житті народу, яка б не знайшла 
відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях та приказках. В 
них яскраво відтворений не лише характер, але й побут, звичаї, 
уподобання, історія народу, – все, чим сповнене людське буття. 
Ці перлини людської мудрості рідко просто констатують якийсь 
факт, вони рекомендують, застерігають, схвалюють, засуджують, 
повчають. Прислів’я та приказки є одним з найдавніших жанрів 
фольклору. Румеї називають їх “паромиис” та “ритыс” [Кір’яков, 
Патрича 1993], уруми – “аталал сöзлери” та “тахмах” [Гаркавець 
1999].

Ми погоджуємося з дослідниками, які зазначають, що мова ру-
мейських прислів’їв архаїчніша порівняно, наприклад, з мовою 
їхніх казок, а найдавніші румейські прислів’я мають свої витоки у 
давньогрецьких пареміях, підтверджуючи концепцію походжен-
ня румеїв [Чернишова 1958].

Урумські прислів’я, найдавніші з яких відчутно наближені до 
східної традиції, відрізняються надзвичайною образністю, мета-
форичністю, але важко перекладаються на українську або росій-
ську мову. Щодо перекладу румейських прислів’їв, М. Хорош 
пропонує поділити їх на три групи, відносячи до першої такі, що 
мають аналоги в російській або українській мові і легко пере-
кладаються на ці мови. До другої групи він відносить прислів’я, 
що не мають аналогів, але до яких можна дібрати смислове зна-
чення, еквівалент. І нарешті третю групу складають прислів’я, 
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що не мають аналогів у російській та українській мовах [Хорош 
1988, 43].

Кількість прислів’їв, зібраних під час експедиції є невели-
кою, тому що мало хто з мешканців сіл зумів пригадати їх. Так, у 
с. Стила музиканти місцевого ансамблю О. Малай, Є. Тамянов та 
Т. Попов розповіли три прислів’я румейською мовою, інші жите-
лі не змогли пригадати прислів’їв або розповідали дитячі забав-
ки (Д. Гайчева). У с. Малоянісоль стараннями Г. Шаблинської, 
шкільної вчительки, у музеї зібрано 11 прислів’їв. Ще 5 прислів’їв 
повідомив викладач МДГУ С. Янковський, які він почув від своєї 
тітки М. Галалу. У селі Урзуф зі слів С. Кудокоцева, колишньо-
го вчителя, було записано 7 прислів’їв, і ще 10, які він почув від 
інших жителів села, було включено у його книгу “История села 
Приморское (Урзуф) 1779–1979 гг.”, видану у 1978 р. до 200-річ-
чя села [Кудокоцев 1978]. Також активну роботу зі збору фоль-
клорного матеріалу веде місцевий краєзнавець М. Аджавенко. 
У селі Велика Новоселка не вдалося записати прислів’їв від ін-
форматорів, але місцевий житель М. Хорош опублікував 202 ру-
мейські прислів’я з перекладом на російську мову [Хорош 1988]. 
Не пригадали прислів’їв і респонденти в селі Сартана, але всі 
зауважували, що збором народної мудрості займався місцевий 
поет, найстаріший у Приазов’ї, Л. Кір’яков. Дійсно, у 1993 р. у 
співавторстві з іншим поетом Д. Патричей він опублікував збір-
ку, яка містить тисячу прислів’їв та приказок приазовських гре-
ків [Кір’яков, Патрича 1993]. Це єдине на сьогодні видання та-
кого масштабу. Щодо урумських прислів’їв, жителі сіл Богатир 
(В. Барлова) та Улакли (О. Шашкова) навели кілька прикладів. 
Велику кількість прислів’їв урумською мовою, зібраних в селах 
Приазов’я, наводить О. Гаркавець у своїй фундаментальній праці 
«Уруми Надазов’я» [Гаркавець 1999].

Якщо розглянути всі прислів’я, записані під час експедиції (а їх 
разом із музейними матеріалами близько 40), вони практично не 
повторюються. Прислів’я “яблуко від яблуні недалеко падає” пред-
ставлено у кількох румейських селах, але в різних варіантах (слід 
зауважити, що всі прислів’я графічно фіксувалися за системою 
А. Білецького, окрім варіантів, наведених у книзі С. Кудокоцева): 
Мила ста милея макра дъен паи (яблуко від яблуні далеко не йде – 
Стила),  Т’милея та мила макра дъен та питати  (яблуня яблу-
ка далеко не кидає – Урзуф). Це ж саме прислів’я зустрічаємо у 
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М. Хороша (Велика Новоселка) – Мил ахт милея макра дъен кад-
вен, та у Л. Кір’якова – Ту милу ах т млэя ти пилы с эна марея. Для 
порівняння: у новогрецькій мові прислів’я звучить так: Το  μήλο 
κάτω απ’τη μηλιά θα πέσει (яблуко під яблуню впаде).

Цікаво, що інше прислів’я, записане в тому ж селі Стила, – пас 
тынус т’амакс касиш, ту нун трагодъ трагудъас (на чиєму возі 
сидиш, того й пісню співаєш, або в перекладі інформаторів – “с 
кем поведешься, от того и наберешься”), у с. Малоянісоль зустрі-
лося у варіанті пас тус амакс пайс, тон-с трагудъы лес (на чи-
єму возі їдеш, того й пісню співаєш), а у с. Улакли О. Шашкова 
повідомила урумський варіант цього прислів’я, який у перекладі 
українською звучить: “на чиїй арбі їдеш, того й пісню співаєш”. 
Те ж прислів’я наводять М. Хорош – пас тынст манджар катъ-
ыс, кот трагодъ трагудъас (на чиєму возі сидиш, того й пісню 
співаєш) та Л. Кір’яков –  пас  тунс  амакс  катъыс,  туко-т  то 
трагодъ на лэй-с (на чиєму возі сидиш, того пісню і співай).

Записане в с. Урзуф прислів’я т люк т мали’т міталазт, а 
таксьт ден міталазь (вовк шерсть міняє, а характер залишаєть-
ся) має подібний варіант у М. Хороша: джанавар (ту люку) мали-
т маталаст, адетт йох (вовк міняє шерсть, але не звичку). У 
Л. Кір’якова у якості підступної тварини виступає змій: то фидъ 
металаз то дъерма-т, ма ми металаз та адэтя-т  (змій міняє 
шкіру, але не змінює звичок) або: ту фидъ пимен фидъ – мону ме-
талаз ту дъерма-т (змій залишається змієм, лише міняє шкіру).

У прислів’ях засуджуються лінь, дурість, недбалість, хвастли-
вість, злість: Катья мэра дъен эн Пасха (Великдень не кожного 
дня – Малоянісоль), Т хулы мэля чи мирас (злість мед не роздає – 
Малоянісоль), Стично т хуляро стома де пай (порожня ложка до 
рота не йде – Урзуф).

У багатьох прислів’ях йдеться про незаперечний авторитет 
батьків у родині, вихваляються розум, працьовитість, справедли-
вість: Фу крис мана, патэран тьа дъыс-па дуня пула (слухай ма-
тір, батька, довголітнім будеш на землі – Урзуф; для порівняння (у 
Л. Кір’якова): Тыс тун тата-т ки т мана-т метра, атос тъа эш 
сайму ах дъафту-т та мкра (хто на батька та матір зважає, той 
отримає повагу своїх дітей); Фасули то фасули юмонны та саку-
ли (квасолина до квасолини наповнюється мішок – Малоянісоль); 
Кало на канис, кало дранас (роби добро – будеш бачити добро – 
Стила; для порівняння (у М. Хороша): кала на камс, кала врыш-
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кис (гарними справами гарно зустрічають, або дослівно: роби до-
бро, добро знайдеш).

Отже, зазначаємо, що незважаючи на існування окремих зі-
брань та видань прислів’їв та приказок, праці аналітичного ха-
рактеру, які б дозволили дослідити насамперед мову, якою вони 
написані, мовні засоби, символіку тощо, відсутні. Також цікавим 
був би порівняльний аналіз прислів’їв як місцевого характе-
ру (між різними селами Приазов’я), так і з перлинами мудрості 
грецького, турецького, українського, російського народів.

Жанр казки має значно вужче побутування в усній словесності 
сучасних приазовських греків, ніж, скажімо, пісня. Це явище є 
закономірним з кількох причин: по-перше, функціонування каз-
ки тепер обмежується лише дитячою аудиторією, а переважна 
більшість дітей сучасних етнічних греків України не володіють 
діалектом. Тому деякі інформатори наводять суто слов’янські каз-
ки, які вони чули або читали російською: «Колобок», «Теремок», 
«Курочка ряба».

По-друге, казка, що є переважно прозовим жанром, має значно 
меншу кількість механізмів самозбереження, ніж пісня та інші 
римовані твори, що мають певну ритмічну організацію.

По-третє, знов-таки зауважуємо, що необхідною передумовою 
вільної розповіді казки є активне володіння мовою, а кількість 
активних носіїв діалекту серед греків Приазов’я дедалі меншає, 
стрімко відбувається мовний зсув. Так, одна літня жінка з с. Кон-
стантинополь пригадує лише назву казки, яку вона чула в дитин-
стві – «Аслан, Хаплан і Харахуш» («Лев, Тигр і Мавпа»), але не 
може згадати ані її сюжету, ані навіть як перекладається її назва.

По-четверте, дитинство інформаторів, що є носіями грецької 
культури, припало на важкий період 1918–1950 років, коли зо-
внішні чинники (війни, напружена політична ситуація, репресії, 
голод і т. п.) не сприяли побутуванню й розвиткові традиційної 
усної словесності серед представників однієї з нацменшин СРСР 
і, за словами С. Росовецького, призвели до руйнації традиційної 
селянської культури [Росовецький 2005, 11]. Багато інформаторів, 
які народилися у цей період і теоретично можуть володіти діалек-
том, повідомляють, що не знають ніяких казок, адже їхнє дитин-
ство було важким або через смерть одного з батьків, або через те, 
що вони мусили працювати з раннього віку, не ходили до школи, 
батьки були «нєграмотниє» тощо.
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Й остання, але не менш важлива причина згасання казкової 
традиції в грецьких селах Донеччини – це відповідність до за-
гальної тенденції занепаду традиційної словесності в добу новіт-
ніх технологій, прискореного ритму життя й глобалізації. Ця тен-
денція відчутна навіть у межах останніх 50 років: Т. Чернишова, 
що досліджувала урзуф-ялтинський новогрецькій говір під 
час експедиції 1953 р. зазначала наявність у цих селах великої 
кількості людей, що знають казки і вміють добре їх виконувати 
[Чернишова 1958]. Нам же пощастило почути казки всього від 
кількох людей, хоча кількість обстежуваних сіл була значно біль-
шою, ніж у Чернишової.

Проте деяку інформацію щодо побутування казки в обстежу-
ваних селах нам вдалося зібрати. Частина респондентів, навіть 
тих, що не можуть пригадати конкретних казок, повідомляє, що 
у дитинстві вони чули казки грецькою, хто від матері, хто від 
батька, а хто від бабусі чи дідуся. Про роль чоловіка у донесенні 
до дітей традиційної уснопоетичної творчості та інших мудро-
щів Г. Чердаклі 1957 р. н. з с. Велика Новоселка каже, що взимку, 
коли менше господарської роботи, в той час як жінка пораєть-
ся на кухні, чоловік є вільним і може займатися вихованням ді-
тей: розповідати їм повчальні казки, вчити лічби тощо. Невелика 
кількість інформантів можуть коротко переповісти зміст казок, 
які вони чули в дитинстві, російською. Так, вони переповідають 
зміст жартівливої казки анекдотичного характеру «Три мислив-
ці», фантастичної – «Про 12-голового змія, що пожирав красунь», 
дидактичних – «Про те, як помирав святий», «Про маленького 
Ісуса» та «Про білого бичка», побутової – «Про трьох братів, що 
одружилися». Одна інформаторка розповіла, що у дитинстві вона 
пасла корів і часто чула казку «Про білого бичка», за допомогою 
якої її вчили, що якщо вона загубить корову, її буде покарано. 
Характерно, що казки з героями – релігійними постатями не є ан-
тиклерикальними, а, скоріш, повчальними і пропагують христи-
янські моральні та етичні цінності. Інформатори пригадали також 
казки про тварин, такі як «Про вовка», «Теремок» тощо.

Професійних казкарів ми, звичайно, не зустріли, але 4 ін-
форматори погодилися виконати казку перед збирачами: двоє 
румейською і двоє урумською мовою, один чоловік і три жінки. 
Цікаво, що один із інформаторів на прохання пригадати якусь 
казку переповів зміст поширеної серед приазовських греків пісні 
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«Вай курциц». Характерний приклад активного носія грецького 
фольклору – вже згаданий нами С. Кудокоцев із с. Урзуф, який 
багато років працював учителем у місцевій школі. У свою дру-
ковану на машинці книгу про історію рідного села він помістив 
зразки місцевого фольклору, зокрема, дві грецькі народні казки 
з перекладом російською: «Бешсалхимс» і ще одну казку без на-
зви, але сюжетом подібну до «Попелюшки». Взагалі, роль пра-
цівників освіти в процесі запису та збереження пам’яток усної 
народної творчості в грецьких селах Приазов’я є дуже важливою, 
бо саме вони знають ситуацію зсередини, розуміють необхідність 
своєчасної фіксації слідів духовної діяльності людини, проводять 
методичну, копітку збирацьку роботу на місцях. Особливо слід 
відзначити з цього приводу Г. Шаблинську (с. Малоянісоль), яка 
заохочує своїх учнів виявляти інтерес до фольклору рідного краю 
й записувати пісні, казки, приказки насамперед від своїх діду-
сів та бабусь. Вражає також завзятість і відданість своїй справі 
Г. Намитчанюк (с. Старий Крим), яка особисто веде фольклорні 
та етнографічні розвідки в селі, а весь зібраний матеріал віддає 
до шкільного музею. Також рукописні або друковані на машинці 
фольклорні матеріали зберігаються в селах Ялта (казка «Любов 
до трьох апельсинів» ялтинською грецькою говіркою з паралель-
ним перекладом російською мовою) й Сартана (казки з реперту-
ару славнозвісного грецького казкаря П. Ксенофонтова, записані 
Е. Хаджиновим і наведені у перекладі російською мовою: «Злодії-
святі», «Син цариці і син батрачки»).

Не можна обминути увагою й факт існування кількох збірок, 
до яких включено казки: це, насамперед, збірка казок румей-
ською мовою, що вийшла за редакцією Л. Кір’якова [Кір’яков 
1993], досить велике зібрання грецьких казок урумською мовою 
у фольклорній збірці О. Гаркавця [Гаркавець 1999], кілька казок у 
збірці «Пирнешу астру» [Кір’яков 1989], віршований варіант каз-
ки «Жебрак і півень» у «Записках історико-філологічного това-
риства Андрія Білецького» [Ксенофонтова 1999], 11 віршованих 
казок А. Шапурми, який спирався насамперед на народну твор-
чість [Шапурма 2006] та кілька казок у додатках до російського 
видання «Греки России и Украины» [Іванова 2004]. Всі ці каз-
ки надруковано кириличним письмом, за системою, запропоно-
ваною А. Білецьким. У Греції також видано зразки румейського 
фольклору, в тому числі кілька казок, нашими колишніми спів-
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вітчизниками О. Ашла [Ашла 1999] й К. Папуш-Журавльовою 
[Папуш-Журавльова 1995].

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що на сьогодні в грець-
ких селах Приазов’я взагалі ще існують умови для фіксації на-
роднопоетичної творчості їхніх мешканців як науковцями, так і 
збирачами-аматорами, але треба квапитися. Також прийшов час 
на основі фольклорно-етнографічного матеріалу зробити його 
узагальнення й спробувати розв’язати низку цікавих проблем, 
пов’язаних з особливостями розвитку традиційних жанрів грець-
кого фольклору у відриві від метрополії, а також простежити 
вплив на нього народної творчості східних слов’ян.
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ДЖЕЛЯЛЕДДІН РУМІ в ПРАЦЯХ А. КРиМСЬКОГО

Мавріна О. С.

Ім’я Джеляледдіна Румі широко відомо не тільки в мусульман-
ському світі, його поезією і філософією захоплювалися Гьоте і 
Гегель, а в наші дні його визнають як найвизначнішого в історії 
людства поета-містика [Степанянц 1995, 5].

Відомості про життя і творчість поета збереглись в бага-
тьох джерелах. Одним із перших біографів став його син-поет 
Султан Велед (1226–1312), який в своїх поетичних творах подає 
багато цікавих деталей із життя Д. Румі. Досить цінні свідчен-
ня містяться в творах послідовників Д. Румі, таких як Афлякі, 
Меджедеддін Фарідула. В Туреччині дослідженням творчості по-
ета займались ще за його життя, в Ірані коментарі до його творів 
з’явились в XVI столітті, в Європі ж інтерес до творчості Д. Румі 
виник на початку ХІХ століття: переклад Ж. Де Валенбурга, ро-
боти Й. Хаммера, А. Толука, пізніше творчістю поета займались 
Г. Ете, Ч. Ріо та багато інших. В Росії ж із спадщиною поета, а 
також із діяльністю ордена Мевлеві познайомились тільки на по-
чатку ХХ століття завдяки узагальнюючій праці А. Кримського 
“История Персии, ее литературы и дервишеской теософии”.

А. Кримський в своїх сходознавчих студіях, досліджуючи іс-
торію і літературу Персії та Туреччини, неодноразово звертався 
до постаті Джеляледдіна Румі, його літературного доробку. Окрім 
“Истории Персии, ее литературы и дервишеской теософии”, 
перші томи якої побачили світ в 1903 році і публікувались до 
1915 року, це праці: “История Турции и ее литературы (от возник-
новения и до начала расцвета)”, “Історія Туреччини. Звідки по-
чалася Османська держава, як вона зростала і як досягла апогею 
своєї слави і могутності” та інші.

У 1906 р. вийшла у світ ІІІ частина “Истории Персии...” – “От 
эпохи монголов до настоящего времени” А. Кримського, в якій 
вчений, подаючи загальний огляд політичної ситуації в Ірані, 
акцентував увагу на деяких аспектах культурного розвитку. Як 
відомо, життя і діяльність Д. Румі співпали з періодом монголь-
ських завоювань. Описуючи стан науки і культури при монго-
лах, А. Кримський наголошує, що при загальному занепаді на-
уки (окрім астрології і літописання), особливо широкий розви-



73

ток отримала література містико-релігійна і містико-поетична – 
“... нещастия подняли у персов дух веры” [Крымский 1906, 21]. 
Тобто, А. Кримський намагається донести до читача думку, що 
важкі умови життя, монгольське лихоліття сприяло розвитку не 
стільки ісламу (хоча з’являлись і чисто ісламські твори), скіль-
ки суфізму, і тому всю перську літературу монгольського періоду 
(XIII – XV ст.) він називає суфійською. Саме в цей період велика 
кількість населення пішла у дервіші, але суфізм зацікавив маси 
не як релігія, а як життєвий аскетизм, тобто найбільш зручний на 
той час спосіб життя.

Тому не дивлячись на високу оцінку творчості Д. Румі, під-
креслюючи піднесеність його творів – “наилучшего, что дала вся 
суфийская литература”, – А. Кримський не може не помітити, що 
навіть поезія Д. Румі дуже ясно підкреслює думку про реальну 
життєву зручність суфізму [Крымский 1906, 22].

А. Кримський неодноразово звертався до витоків суфізму, до-
сліджував відмінності суфізму західного і східного [Крымский 
1895; Крымский 1912]. В ІІ частині “Истории Персии... От раз-
ложения Сельджукского государства до монголов”, аналізуючи 
східний суфізм з ХІ ст. до періоду Сефевідів, вчений приходить 
до висновку, що було декілька причин посилення суфізму в Ірані, 
але всі вони були пов’язані зі зміною політичної ситуації в кра-
їні (тобто з тим часом, коли власне перської державності не іс-
нувало) – нашестя тюрків (Газневідів, Сельджукідів), розпад 
Сельджукської імперії, який продовжувався півтора століття, але 
найбільш суттєвою причиною було нашестя монголів і їх прав-
ління в Ірані [Крымский 1912, 80]. Що стосується розвитку су-
фізму, то характерним симптомом було те, що саме в XII – XIII ст. 
виникли всі найважливіші дервішські ордени і серед них особли-
ве місце посідає орден “Мевлеві” Джеляледдіна Румі, саме цей 
орден ніколи не міг прижитися у арабів [Крымский 1912, 80].

Учений розглядає творчість Д. Румі як явище суто перської 
культури, тому більш детальну біографію і аналіз його діяльності 
А. Кримський подає в “Истории Персии и ее литературы...”, а не 
в дослідженнях з історії Туреччини, супроводжуючи бібліографі-
єю і великою кількістю прикладів його поезії в російському пере-
кладі [Крымский 1915, 263].

Згідно традиції Джеляледдін Румі родився в м. Балх 30 верес-
ня 1207 року (хоча існують також інші дати його народження,  
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наприклад 1184 р.) в сім’ї відомого богослова Бахаеддіна Веледа, 
якого шанобливо називали “султан ал-улема – султан вчених” за 
його глибокі знання в питаннях релігії і який, безумовно, вплинув 
на формування світогляду сина [Джавелидзе 1979, 13]. Але сім’я 
Бахаеддіна Веледа змушена була покинути Балх. Цей переїзд біль-
шість дослідників пов’язують зі страхом перед нашестям монго-
лів, але А. Кримський зауважує, що батько Джеляледдіна покинув 
батьківщину із-за наклепів і придворних інтриг [Крымский 1906, 
32]. Можливо, це мало відношення до його розбіжностей з філосо-
фом Фахреддіном Різою, відомим теологом, автором декількох кла-
сичних творів, який теж проживав у Балху [Джавелидзе 1979, 13].

Бахаеддін багато мандрував, жив в Багдаді, Ерзинджані, Лоренді. 
Джерела повідомляють, що начебто він, під час свого паломництва 
до Мекки, в Нішапурі зустрівся із відомим суфійським поетом 
Аттаром, який на той час був уже досить похилого віку. Аттар пода-
рував Бахаеддіну свою книгу “Асрар-наме” (Книгу тає мниць) і пере-
дрік Джеляледдіну велике майбутнє [Читтик 1995, 24]. Є. Бертельс, 
наприклад, свідчення джерел про цю зустріч вважає всього лише 
легендою, фантазією біографів, але ця фантазія, на його думку, ві-
дображає відносини між двома поетами: у Джеляледдіна знаходить 
завершення і художнє оформлення все те, що в творчості Аттара 
було в зародковому стані [Бертельс 1928, 60].

Мандрівки Бахаеддіна закінчуються в Малій Азії, в Коньї, сто-
лиці сельджуцького султанату, де до нього прихильно поставився 
султан Алаеддін Кейкубад, і через деякий час вчений посів до-
сить високе становище при дворі і отримав багато прихильників 
серед вчених Коньї.

В 1231 р. Бахаеддін вмирає, за А. Кримським – у 1233 р. [Крым-
ский 1906, 32], і Джеляледдіну запропонували зайняти місце бать-
ка. Джеляледдін ще з дитинства вивчав екзотеричні науки і, на час 
смерті батька, джерела називають його магістром-правником ха-
ніфітського толку [Читтик 1995, 24]. Коли він посів місце батька, 
то вже досить добре володів технікою духовного вдосконалення і 
езотеричним знанням. Але систематично вивчати суфізм Д. Румі 
почав тільки в 1232 р., коли в Конью приїжджає учень його батька 
Бурханеддін Термізі [Читтик 1995, 25]. Протягом дев’яти років, 
аж до своєї смерті в 1240 році, Термізі керував духовним вихован-
ням Д. Румі, пояснюючи йому містичні доктрини і науку екстазу 
[Джавелидзе 1979, 13].
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Після смерті Термізі Румі починає сам займатися пропові-
дями, спочатку його слухачами були всього чотири чоловіки, 
через деякий час кількість прихильників поступово почала зрос-
тати. В 1244 р. Джеляледдін Румі познайомився з загадковим 
Шамседдіном Тебрізі, який вплинув на формування світогляду 
поета. За словами А. Кримського, дервіш своїм презирством до 
суєтності світу вразив уяву Джеляледдіна, після чого він стає 
його вірним учнем [Крымский 1906, 32]. Шамседдін належав до 
крайнього крила суфізму, був езотеристом, намагався пізнати вну-
трішню, приховану суть релігії, що було по силам тільки вузькому 
колу людей [Персько-таджицька література 2005, 209]. Світогляд 
Шамседдіна знаходився в розладі з ортодоксальною ісламською 
релігією: він відкидав кастові привілеї, критикував шейхів і за-
кликав до безпосереднього спілкування з народом, в суспільних 
місцях порушував закони шаріату, відкидав всякий культ і ритуал, 
заперечував навіть всяку науку, яка не сприяла утвердженню релі-
гії [Джавелидзе 1979, 14].

Джеляледдін Румі підпадає під вплив Шамса, визнає в ньому 
свого духовного батька, починає наслідувати Шамсу в аскетиз-
мі, що, за словами А. Кримського, викликало ненависть багатьох 
його прихильників і учнів до дервіша і змусило Шамса залишити 
Конью [Крымский 1906, 33]. Саме любов до Шамседдіна і спону-
кала Джеляледдіна стати поетом. Через деякий час Шамс був та-
ємно вбитий. Деякі джерела говорять про причетність до вбивства 
сина Джеляледдіна [Крымский 1906, 33; Джавелидзе 1979, 15].

На думку А. Кримського, вбивство друга і наставника сприя-
ло розвиткові в Джеляледдіні песимістичного світогляду, яке до 
того вже панувало в суспільстві як Ірану, так і Іконійського султа-
нату [Крымский 1906, 33]. Тобто, людина бачила навколо тільки 
страждання, і єдиним порятунком була відмова від “рабства перед 
наслаждением, от собственности, от уз дружбы и любви, от лич-
ной воли, а затем пантеистическое погружение в лоно Божества” 
[Крымский 1906, 34].

В праці “История Турции и ее литературы (от возникновения и 
до начала расцвета)” А. Кримський, аналізуючи розвиток турець-
кої літератури, знову повертається до постаті Д. Румі і особливу 
увагу звертає на неабиякий вплив поета на процес становлення 
турецької літератури. А. Кримський наголошує, що розвиток ту-
рецької літератури відбувався під впливом літератури перської 
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[Крымский 1916, 252], що посилювалося ще й тим, що проникав 
він в Малу Азію не тільки із сусідньої Персії, а безпосередньо 
із столиці Іконійського султанату м. Коньї, так як і до приходу 
османів в Малу Азію, і під час перебування їх там в XIII столітті, 
двір іконійських султанів був місцем, де знаходили собі притулок 
перські письменники, вчені, поети.

А. Кримський називає Джеляледдіна Румі “пришлим персом”; 
розглядаючи його діяльність як явище суто перської культури, 
вчений пояснює це тим, що Джеляледдін Румі турецькою мовою 
нічого не писав, окрім так званих “строкатих” віршів. “Строкаті 
вірші” – це вірші, в яких відбувається чередування мови пер-
ської, арабської і турецької. Але на думку А. Кримського, навіть 
авторство цих віршів до кінця залишається не з’ясованим: чи 
дійсно вони належать Джеляледдіну, чи приписані йому пізніше 
[Персидские лирики 1916, ХХХІІ]?

Про початки турецької літератури А. Кримський зауважує, що 
без аналізу діяльності Джеляледдіна Румі не можливо зрозумі-
ти подальший розвиток турецької поезії [Крымский 1916, 253]. 
Діяльність Джеляледдіна Румі припала на час існування в Малій 
Азії Іконійського султанату (1077–1300).

Щодо біографії поета, то в “Истории Турции...” А. Кримський 
тільки коротко зазначає, що Джеляледдін Румі був вихідцем із 
перського Балха, але з юнацьких років жив і творив в малоазій-
ській Коньї, “столиці сельджукської малоазійської “Румської” 
держави”, за що і отримав прізвище “Румійський” [Крымский 
1916, 254]. Лаконічно А. Кримський також повідомляє про вплив 
крайнього суфізму на світогляд Д. Румі, який не довго протри-
мався при дворі, з огляду на проблеми в сімейному житті. Він 
покинув наукову придворну кар’єру і повністю віддався суфій-
ському аскетичному способу життя, ставши творцем особливого 
дервішського ордена “мевлеві”, монахи якого, дервіші-мевле-
вії, співають вірші-ілахі свого першовчителя [Крымский 1916, 
254].

Іншу назву цього ордену – “дервіші, що крутяться”, монахи 
отримали від містичного танцю, який вони виконують в супрово-
ді лютні і бубна, співаючи при цьому священні гімни [Крымский 
1906, 33]. А. Кримський вважає, що ці гімни-ілахі являють собою 
уривки із ліричних творів (газелей) поета і його “Месневі”, але 
далеко не всі належать Джеляледдіну [Крымский 1906, 34].
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Щодо ліричних газелей Джеляледдіна, які зібрані в його 
“Дівані”, то А. Кримський зауважує, що з плином часу багато які 
з них були перероблені і піддані таким інтерполяціям, що можуть 
вважатися продуктом народної творчості [Крымский 1906, 35]. В 
газелях Джеляледдіна існують дві головні ноти: доказ чисто прак-
тичної вигоди від смирення, приборкання пристрастей і потреб; 
розуміння “божественной природы духа человека, которая часто 
ставит нищего выше тирана-падишаха..., прославление всеедино-
го божества, проповедь одной универсальной религии, признание 
равных прав всех религий, проповедь терпимости...” [Крымский 
1906, 35].

Зміст деяких газелей Джеляледдіна створював враження, що 
поет є таємним християнином і алегорично проповідує христия нські 
доктрини. А. Кримський дуже чітко висловлює свою думку з цього 
приводу – “чистейший суфий-пантеист” [Крымский 1906, 35].

Окрім містико-аскетичної лірики до “Дівану” Джеляледдіна 
увійшло епічне “Месневі” – що є цілою енциклопедією суфій-
ства, де суфійство викладається не просто теоретично, а поясню-
ється за допомогою розповідей-притч, написаних дворядковими 
“парними” строфами; слово “месневі” і означає парний.

Не дивлячись на досконалість лірики Джеляледдіна слава 
і популярність його на Сході базується саме на етичній поемі 
“Месневі”; не існує будь-якого питання або проблеми, які б в ній 
не розглядались. Поема складається із окремих розповідей і ле-
генд, за кожною розповіддю далі йде тлумачення її значення (сен-
су). Виклад “Месневі побудовано так, що розповідь є ілюстраці-
єю і матеріалом для роздумів, а роздуми в свою чергу зачіпають 
нову тему для розповіді [Пальмове гилля 1922, 163–164].

За А. Кримським “Месневі” Джеляледдіна містить в собі 
більш ніж 40 000 двовіршів і поділяється на шість книг (сьому 
книгу А. Кримський вважає підробкою), а за технічною мане-
рою викладу нагадує працю Аттара “Розмова птахів” [Крымский 
1906, 36]. Що ж до оцінки значення “Месневі” в мусульман-
ському світі, вчений вважає, що освічений перс бачить в ній 
найдосконалішу із всіх книг, “...правоверные клерикалы отно-
сятся к “Месневи” как еретическому сочинению, с ненавистю” 
[Крымский 1906, 37].

Вперше переклад на російську мову Джеляледдінових 
“Месневі” був здійснений Ф. Коршем, який намагався навіть у 
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зовнішній формі наблизитись до перського оригіналу. Саме пере-
клад Ф. Корша А. Кримський і подає як у “Истории Персии...”, 
так і в “Истории Турции...”.

А. Кримський зауважує, що Джеляледдіну належать, а часто 
просто приписуються, багаточисельні афористичні чотиривір-
ші “рубаї”, які на початок ХХ століття практично були невідомі 
в перекладах на європейські мови, але у великій кількості були 
перекладені на російську мову акад. Ф. Коршем [Крымский 1916, 
257].

В 1916 р. за підтримки А. Кримського була видана збірка по-
езій “Перські лірики X–XV ст.ст.”. До збірки увійшли поезії у 
перекладі академіка Федора Корша, а А. Кримський виступив ре-
дактором і автором вступної статті [Персидские лирики 1916]. До 
збірки увійшли Джеляледдінові “Месневі” та рубаї (власне із лі-
ричного Дівана Ф. Корш не подає російського перекладу). У сво-
їй вступній статті до збірки А. Кримський дає аналіз діяльності, 
поезії та особистого внеску у літературу кожного із поетів. Щодо 
Д. Румі А. Кримський зауважує, що не дивлячись на те, що Румі 
у персів дещо менш популярній, ніж Са‘адій, за своєю геніаль-
ністю Джеляледдін єсть найбільш велике ім’я в суфійській по-
езії; він незрівнянно духовніший практика Са‘адія [Персидские 
лирики 1916, ХХХ].

Так як А. Кримський був перший, хто на теренах Російської 
імперії презентував творчість Д. Румі, познайомив читача з сві-
тоглядом і внеском поета у скарбницю світової культури, то він 
обов’язково, разом із віршованими перекладами і невеликими 
коментарями до них, подавав бібліографію Д. Румі, а також да-
вав аналіз тієї літератури про Д. Румі, яка з’явилась як на Заході, 
так і на Сході. Зокрема, він досить позитивно оцінив досліджен-
ня Г. Ете, який за методом Г. де Тасі на основі поетичних творів 
Д. Румі, дав нарис суфійської доктрини [Крымский 1906, 38]. Що 
стосується перекладів, то відмітив досить недбалий переклад 
І. Хамера і досить близький до оригіналу переклад п. Розенцвей-
га-Шванау 1838 р. [Крымский 1906, 38].

Відмічаючи надзвичайний вплив суфійської поезії 
Джеляледдіна на турецьку літературу, А. Кримський зауважує, 
що під впливом малоазійця Джеляледдіна турецька художня лі-
тература з самого початку свого зародження мала суфійський ха-
рактер. Всі найдавніші пам’ятки турецької поетичної писемнос-
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ті є суфійськими – “в дусі “Месневі”, в стилі “Месневі” і навіть 
за зовнішньою віршованою формою “Месневі”. Таким чином, 
на думку А. Кримського, месневійна форма творчості у турків з 
самого початку повністю превалювала над ліричною газельною 
[Крымский 1916, 259].

Безсумнівно, Джеляледдін, за словами А. Кримського, “газе-
лей також не цурався”, але “месневі” панувало у турків протягом 
всього XIV ст. і значної частини XV ст. В XIV столітті в Персії 
вже встиг проявити свою поетичну силу “цар газелі” Хафіз, але 
Джеляледдін залишався для турків незмінним прикладом, і тому, 
якщо турки XIV ст. відхилялися від месневійної творчості в бік 
лірики, то прикладом для них ставали газелі Джеляледдіна, а не 
Хафіза [Крымский 1916, 259].

А. Кримський відзначає вплив Джеляледдіна Румі не тільки на 
літературу, безперечним був його вплив на все духовне життя ту-
рок. Головний монастир ордена мевлеві знаходиться в Коньї біля 
могили його засновника. І за словами А. Кримського, його могила 
є святинею не тільки для дервішів, але і для всіх турків, а його ідеї 
є святинею душі [Крымский 1916, 258].

Безумовний внесок Д. Румі в світову культуру відзначили на-
ступні покоління вчених-сходознавців. Відомий дослідник пер-
ської і загалом східної літератури Є. Бертельс називає Д. Румі 
найвизначнішим поетом світового масштабу, а його лірику одним 
із найбільших досягнень людства в цій галузі [Бертельс 1928, 59]. 
Таку високу оцінку творчості Д. Румі Є. Бертельс дає, виходячи із 
аналізу доробку як Румі, так і його попередників. Вчений вважає, 
що в поезії Д. Румі знайшли поєднання духовність, глибина та 
чиста і ясна форма; окрім того, технічна сторона вірша поетом 
була доведена до досконалості і при цьому, зазначає Є. Бертельс, 
“...создав при этом, особый ему лишь свойственный, насыщен-
ный музыкой язык. Перевести его стихи почти невозможно, 
столько музыки в его торжественно пышных и нежно-тоскливых 
аллитерациях” [Бертельс 1928, 60]. На думку вченого, якби поезія 
Джеляляддіна була більш широко відома, то його ім’я стало би в 
один ряд з іменами таких світових величин, як Шекспір, Гьоте, 
Пушкін [Бертельс 1928, 60].
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вПЛив «СХІДНОГО ПиТАННЯ» НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
МІЖНАРОДНиХ СОЮЗІв в КІНЦІ 80-х – 

НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІв ХІХ ст.

Машевський О. П.

У статті, на основі документальних джерел, досліджуєть-
ся боротьба великих держав за вплив на Близькому Сході та 
Балканському півострові як фактор формування та функціону-
вання міжнародних альянсів. Особлива увага звертається на чин-
ник Чорноморських проток у трансформації відносин між євро-
пейськими країнами.

Історія є такою, якою її напишуть історики. Цей відомий ви-
раз красномовно показує залежність низки дослідників від полі-
тичного моменту, а також симпатій до своєї країни чи антипатії 
до її суперників. Історія міжнародних відносин кінця ХІХ ст., 
незважаючи на те, що вже понад століття пройшло з тих часів, 
залишається однією з найбільш заполітизованих тем. Причиною 
цього є давня дискусія про винуватців однієї з найбільших траге-
дій людства – Першої світової війни, яка докорінно змінила плин 
світової історії. Витоки війни, й це цілком виправдано, шукають 
ще починаючи з останньої третини ХІХ ст. Підтвердженням цьо-
го є те, що сорокатомне видання німецьких документів, присвяче-
не передумовам війни, його поважні укладачі почали з публікації 
джерел початку 70-х років ХІХ ст. [Die Große Politik 1922–1927]. 
Аналогічних підходів дотримались і видавці відповідних фран-
цузьких матеріалів [Documents diplomatique (1871–1914) 1929–
1945].

Німецькі, англійські, французькі історики, як правило, навіть 
незважаючи на відсутність цензури, прямого тиску з боку можно-
владців, вочевидь, не були позбавлені симпатій до своїх країн й 
це, на жаль, мало відбиток на їх дослідженнях [Dascovici 1915; 
Graves 1931; Phillipson 1917; Rheindorf 1925]. Стосовно російської 
й особливо радянської історіографій то, за умови її ретельного ви-
вчення, можна помітити цікавий парадокс. В царській Росії істо-
рики своїми численними працями освячували експансіоністські 
наміри своєї держави щодо Константинополя, Чорноморських 
проток та Балкан міфами, відповідно, про необхідність встанов-
лення хреста на святій Софії, здобуття ключів від власного дому 
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(Босфору та Дарданелл) та визволення поневолених османами 
християнських народів [Горяинов 1907; Нольде 1915]. Після жов-
тневого перевороту 1917 р. радянська історіографія з усією «про-
летарською люттю» викривала підступні, імперіалістичні наміри 
царських дипломатів [Покровский 1923]. З вибухом російського 
шовінізму після Другої світової війни, радянські дослідники по-
вернулися на дорогу прокладену ще за царизму [История дипло-
матии 1963]. Продовжила цю «генеральну лінію» й сучасна ро-
сійська історична школа, дійшовши на початку ХХІ ст. висновку 
про те, що тенденції у відносинах між справедливою російською 
політикою й агресивною західною цивілізацією були закладені 
ще у кінці ХІХ ст. [Болдырев 2003; Шмелева 2004].

Чим є привабливою для істориків-міжнародників саме межа 
80-х – 90-х рр. ХІХ ст.? Це є тим одним з доленосних, поворот-
них моментів історії, котрі визначають її розвиток на кілька деся-
тиліть. Якщо 1870 – 1871 рр. принесли з собою цілковиту зміну 
конфігурації сил у Європі, внаслідок утворення Німецької імпе-
рії, то 1890 – 1892 рр. означали, як виявилось в подальшому, по-
діл континенту на два антагоністичні блоки, котрі майже чверть 
століття йшли на зустрічних курсах й, зіштовхнувшись у 1914 р., 
викликали вибух світової війни.

Тепер варто звернути увагу на те, чи дійсно вартий детального 
дослідження вплив «східного питання» на зміну епохи у міжна-
родних відносинах. Саме ХІХ століття принесло з собою «східне 
питання», котре полягало в запеклій боротьбі великих світових 
потуг за спадщину колись могутньої, величезної, з казковими 
природними багатствами Османської імперії, яку все частіше на-
зивали «хворою людиною Європи». Багато в чому ці суперечності 
створювали баланс сил, нестійку рівновагу, яка рятувала султана 
від остаточної втрати підлеглих територій й поділу їх між Росією 
та кількома європейськими володарями. Будь-які порушення 
цього співвідношення сил викликали кризи у міжнародній полі-
тиці, котрі супроводжувались, досить часто, й воєнними діями. 
Варто згадати війну на початку 30-х років султана з бунтівним 
єгипетським пашою Мухамедом-Алі, коли лише допомога Росії 
завадила єгиптянам увійти до Босфору та Константинополя [The 
art of the possible: Documents 1996 ]. В свою чергу, утвердження 
російського впливу на Протоках стимулювало Велику Британію 
шляхом дипломатичного тиску змусити Росію погодитись на 
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укладення в 1841 р. багатосторонньої угоди, що оголошувала 
Босфор та Дарданелли вільними для торгівельного судноплавства 
й закритими для військових кораблів. Безуспішні намагання Росії 
змінити статус Проток на свою користь викликали такі масштаб-
ні збурення, як Кримська війна, російсько-турецька війна й лише 
мали наслідком нові міжнародні угоди 1856, 1871, 1878 рр., ко-
трі загалом підтверджували договір 1841 р. [Сборник договоров 
1952, 23–39, 103–107, 181–206]. Саме «східне питання», разом з 
проблемою Проток, було тією «приманкою», жонглюючи якою 
німецький канцлер О.Бісмарк протягом 20 років тримав Росію в 
орбіті свого впливу, втягнувши її у союз Трьох імператорів 1873, 
1881, 1884 рр. та двосторонню угоду 1887 р. Це робилося з ме-
тою ізолювання головного супротивника Німеччини – Франції 
від союзу з Петербургом задля того, щоб виключити можливість 
війни рейху на два фронти. [Сборник договоров 1952, 126–128, 
228–233, 238–239, 267–270].

Зміна німецького імператора у 1888 р. та відставка О. Бісмарка 
у 1890 р. зумовили докорінну зміну у міжнародних відносинах, 
оскільки найпотужніша держава континенту – Німеччина суттє-
во переглянула пріоритети своєї зовнішньої політики, що мало 
наслідком суттєве переформатування міжнародних альянсів й 
створення на противагу Троїстому союзу російсько-французь-
кого альянсу. Саме те, як впливали чинники «східного питання» 
та проблеми Чорноморських проток на ці процеси й намагається 
дослідити автор даної статті. Вивчення документів, вміщених у 
збірці «Велика політика європейських кабінетів 1871–1914 рр.» 
дає змогу, ламаючи усталені стереотипи, виконати поставлені за-
вдання й зробити об’єктивні висновки стосовно причини зміни 
настроїв німецького істеблішменту.

17 березня 1890 р. держсекретар міністерства закордонних 
справ Г. Бісмарк, виконуючи доручення керівництва країни, відпо-
вів відмовою російському послу в Берліні графу Шувалову, який 
від імені Олександра ІІІ пропонував продовжити ще на 6 років дво-
сторонню угоду 1887 р., термін дії котрої вибігав вже в червні 1890 
р. [Bismarck H .– Wilhelm ІІ. 20 märz 1890 , 3] Дійсні мотиви цого 
рішення можна знайти у власноручних нотатках німецького кан-
цлера Г.Капріві від 28 березня та 22 травня 1890 року в яких наго-
лошувалось, що зобов’язання Німеччини стосовно підтримки ро-
сійської політики щодо Чорноморських проток матиме наслідком 
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погіршення відносин з Англією та Італією, котрі мали власні, від-
мінні від російських, інтереси у Середземному морі. Зміцнення 
впливу Петербурга на Балканах, на думку Капріві, викликало б по-
слаблення союзницьких відносин між Берліном та Віднем. Щодо 
цих двох питань, які складали основу німецько-російської угоди 
1887 р., Німеччина, на думку її канцлера, не могла брати на себе 
навіть усні зобов’язання, не кажучи вже про належним чином 
оформлений договір [Caprivi. 28 märz 1890, 30–33].

Записи заступника державного секретаря графа Берхема ви-
словлюють переконання, що укладення угоди з Росією буде супере-
чити німецьким інтересам стосовно Османської імперії. Якщо ця 
секретна угода, про укладення котрої просив Петербург, стане 
відомою султану то, на думку німецького урядовця, звістка про 
те, що за спиною росіян стоїть Німеччина “віддасть Туреччину в 
руки Росії”, тобто змусить бути поступливою російському тиску, 
приведе до посилення турецьких військових приготувань й зага-
лом, як звідси витікає, дестабілізує ситуацію на Близькому Сході 
[Berchem. 25 märz 1890, 4–10].

Доповідна записка головного аналітика німецького МЗС 
А. Гольштейна констатує, що продовження угоди 1887 р. не лише 
буде суперечити договірним зобов’язанням з Австро-Угорщиною, 
Італією, Румунією, але й відштовхне від Німеччини Велику 
Британію, оскільки Росія, посилившись за рахунок німецького 
впливу на Балканах та Протоках, зможе, цілком ймовірно, уклас-
ти угоду з Лондоном про розмежування сфер інтересів. Зокрема 
форін-офіс, за цією логікою, в обмін на зупинення просування 
росіян до Індії, відмовиться від антиросійських дій на Балканах 
[Holstein. 20 mai 1890 , 20–23 ]. Враховуючи те, що Берлін сам хо-
тів перетягнути Лондон на свій бік, зближення його з Петербургом 
було зовсім не в інтересах німецької політики.

В доповіді радника Німецького МЗС А. Кіндерлена моделю-
ється ситуація коли, за умови агресії Росії на Сході, союзники по 
Середземноморській Антанті 1887 р. Велика Британія, Австро-
Угорщина та Італія реалізують італійську ідею спільної акції їх 
флотів у Дарданеллах. За цих обставин, згідно з А. Кіндерленом, 
Німеччина, продовживши договір з Росією, буде, згідно з ним, га-
рантувати закриття Проток для військових кораблів й, таким чи-
ном, увійде в конфлікт зі своїми партнерами по Троїстому союзу 
[Kiderlen. 20 mai 1890, 24–27].
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Отже, вищепроаналізовані документи свідчать, що імперські 
амбіції царизму у «східному питанні», а саме стосовно балкансько-
го півострова та Чорноморських проток входили у суперечності з 
політикою інших зацікавлених держав, а саме Австро-Угорщини 
та Італії, котрі були союзниками Німеччини по Троїстому альянсу 
та Великої Британії з якою Берлін шукав співпраці. Як наслідок, 
німецькі політики не наважились випробовувати долю підписав-
ши зобов’язання, котрі суперечили одне одному, зізнаючись, що 
це було під силу лише таланту О.Бісмарка, який міг поєднувати 
непоєднуване [Caprivi. 28 märz 1890, 29–30].

Для Росії основою, суттю «східного питання» була проблема 
Чорноморських проток. Саме вона визначала основні напрямки 
імперської зовнішньої політики. З одного боку, віковічна мрія ро-
сійських можновладців щодо захоплення Босфору та Дарданелл 
була зумовлена необхідністю просування російських інтересів на 
південь до Східного Середземномор’я, що було можливим лише 
за умови відкриття Проток для російських військових ескадр. З ін-
шого боку, навіть коли царизм проводив агресію в іншому регіоні 
земної кулі, для росіян саме Чорноморське узбережжя було тією 
«ахілесовою п’ятою» в яку його супротивник міг завдати приго-
ломшливого удару. Наприклад, в середині 80-х років XIX ст., в 
період загострення британсько-російських відносин через супер-
ечності в Середній Азії, лише союз Трьох імператорів, особисте 
втручання О. Бісмарка, врятували Росію від проходу британських 
броненосців через Протоки до Чорного моря з подальшим бом-
бардуванням узбережжя та десантними операціями. Також, зайве 
детально обґрунтовувати й економічне значення Проток, адже для 
Росії, з її кволим господарством, перекриття торгівельної артерії 
через Босфор та Дарданелли означало б катастрофу.

Позбавившись, через зміну німецької політики, підтрим-
ки Берліна, Росія була змушена шукати противаги її головним 
конкурентам у «східному питання», а саме Великій Британії та 
Австро-Угорщині. З впливових європейських держав, за методом 
виключення, можна вирахувати лише дві, котрі потенційно мо-
гли стати російськими партнерами. Це такі, до речі морські се-
редземноморські країни, як Італія та Франція. Проте, Італія була 
пов’язана договором по Троїстому союзу з Австро-Угорщиною та 
Німеччиною, а також угодою про Середземноморську Антанту 
з тією ж Австро-Угорщиною та Великою Британією. Остання, 
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до речі, мала своїм завдання обмеження російських амбіцій 
на Чорному та Середземному морях [The art of the possible: 
Documents 1996].

Франція, згідно з тим пасьянсом, що складався у міжнарод-
них відносинах кінця 80-х-початку 90-х років ХІХ ст., могла ста-
ти єдиним партнером Росії, котрий міг, за сприятливих обставин, 
підтримати російські плани щодо «східного питання». Адже, сві-
тові хижаки чекали, що Османська імперія під впливом внутріш-
ніх факторів чи зовнішніх чинників розпадеться й тому, маючи 
прекрасний апетит, вони були готові проковтнути її найбільш 
ласі шматки. Росія, як це вона неодноразово демонструвала, за 
вищезгаданих обставин, готова була захопити столицю османів 
Константинопіль та Босфор, ще й, бажано, Дарданелли. Проте, 
враховуючи потужність британського флоту, без союзників ці за-
хоплення могли їй лише нашкодити й привести до повторення 
фіаско часів Кримської війни. Інша справа зробити це в союзі з 
Францією, домовившись з нею про відповідні компенсації за ра-
хунок інших частин Османської імперії. Флот її величності бри-
танської королеви, за свідченням самих англійських флотовод-
ців, не наважився б виступити проти об’єднаних російських та 
французьких ескадр [Тейлор 1956, 359–360]. Щоправда, потрібно 
з’ясувати те, чи вкладалися ці російські плани у французьку зо-
внішньополітичну стратегію, а чи Париж готував для Петербурга 
власний сценарій.

Для відповіді на це питання проаналізуємо листування між 
французькими високопосадовцями, а також російськими та фран-
цузькими дипломатами. Ці документи, також, дадуть відповідь на 
одне з найдискусійніших питань історіографії, що власне, в пер-
шу чергу, зумовило зближення Росії з Францією. Чи це був пошук 
захисту, противага, як стверджували радянські історики та пере-
конує сучасна російська історіографія, агресивному Троїстому со-
юзу? А чи Росія, насамперед, дбала про власні експансіоністські 
плани, сама готувалась бути агресором й тому шукала собі для 
цього спільників. Звичайно, історія не може писатися лише чор-
ною чи білою фарбами, адже реальна політика складається з ба-
гатокольорової гамми. Однак, все ж, превалюючі тенденції можна 
виділити й відповісти на питання, що шукали обидві держави в 
цьому союзі і чи вдалося їм, зрештою, почути один одного, а чи 
вони стали парою німого з глухим і, як той лебідь та рак, тягнули 



87

воза в різні сторони. Таким чином, вдасться з’ясувати й одне з 
ключових питань тодішньої міжнародної політики – чи став ро-
сійсько-французький союз відразу реально діючим механізмом чи 
для злагодженої роботи його деталей потрібні були роки й деся-
тиліття. Насамперед, нас цікавить як саме на ці процеси впливало 
«східне питання» і чи був цей вплив реальним й визначальним.

Після того, як Росія не змогла переконати Німеччину у вза-
ємовигідності продовження договору 1887 р. відносини між дво-
ма державами залишались досить таки теплими, без агресивних 
устремлінь з будь-якого боку. Вільгельм ІІ, за свідченням канцлера 
Г. Капріві, наказував німецькому послу у Петербурзі Швайнітцу 
зберігати максимально дружні відносини з Росією [Caprivi. 28 
märz 1890, 10–11]. Олександр ІІІ, в свою чергу, схожі настанови 
дав російському послу в Берліні графу Шувалову [Schweinitz – 
Wilhelm ІІ. 3 april 1890, 16].

Підстав для безпосереднього німецько- російського конфлік-
ту, на той час, не існувало. На думку німецького рейхсканцлера, 
Німеччина не мала значних істересів на Балканах й «ще менше 
була зацікавлена у втручанні в проблему Проток» [Caprivi. 22 mai 
1890, 31]. Таким чином, міфи складені радянською історіографією 
про те, що вже у 90-х роках Росія, побоюючись Німеччини, шу-
кала їй противагу в особі Франції не відповідають дійсності. Так 
проти кого ж Російська імперія пропонувала дружити французькій 
республіці? Вже в серпні 1890 р. російські генерали умовляли на-
чальника французького генерального штабу генерала Р. Буадефра 
погодитись стримувати німецькі армії, щоб російські війська змо-
гли розгромити Австро-Угорщину, свого головного суперника на 
Балканах. Французькі політики, котрі планували, навпаки, вико-
ристати російський чинник для утримання Німеччини від війни з 
Францією шляхом створення для неї загрози бойових дій на два 
фронти, були обурені пропозицією зустрітись наодинці зі своїм 
могутнім ворогом, щоб дати таки Росії можливість зробити кидок 
до Балкан та Чорноморських проток [Тейлор 1956, 347].

Подальші франко-російські перемовини показали, що, в той 
час, як Париж хотів укласти угоду проти Німеччини, Петербург 
хотів взаємодії проти Австро-Угорщини та Великої Британії. Тоді, 
як французи були прагнули співпрацювати з Росією з метою влас-
ної оборони, то росіяни мріяли про залучення їх до вирішення 
питань Проток, Балкан, Єгипту чи Далекого Сходу. За свідченням 
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французького посла в Петербурзі Г. Лабуле російський міністр за-
кордонних справ Н. Гріс у розмові з ним наголосив, що Росія заці-
кавлена в угоді дія якої не буде обмежуватись лише підтриманням 
миру в Європі, а в межах якої дві держави будуть співпрацювати 
щодо вирішення проблем Єгипту та Китаю, не кажучи вже про 
Туреччину. Крім того, Н. Гірс сказав, що не варто обмежувати ви-
користання двосторонньої співпраці стриманням виключно дер-
жав Троїстого союзу, як то пропонував Париж [Laboulae – Ribot. 5 
août 1891, 8]. 6 серпня 1891 р. міністр закордонних справ Франції 
А.Рібо повідомляв голові Ради Міністрів Фрейсіне, що Росія 
дуже зацікавлена у співпраці проти Англії [Ribot – Freycinet. 6 
août 1891, 10]. В доповіді президенту Франції А.Рібо писав про 
побоювання, що у випадку конфлікту з Троїстим союзом, Росія 
«залишить нас (французів) проти Німеччини та Італії, а свої зу-
силля кине проти Австрії». В тому ж документі ми читаємо, що 
Олександр ІІІ турбувався, щоб Німеччина не повинна була себе 
вважати під загрозою, внаслідок франко-російської угоди й вима-
гав гарантій того, що партія реванша у Франції «не вплутає Росію 
у (антинімецьку) пригоду» [Ribot – Carnot. 11 août 1891, 14–15].

Угода, що заклала фундамент французько-російського союзу 
була укладена 27 серпня 1891 р. у формі обміну листами між дво-
ма міністрами закордонних справ і являла собою консультативний 
пакт, згідно з яким дві країни повинні були співпрацювати по будь-
якому питанню, що торкалося збереження миру й, у випадку його 
порушення, повинні були синхронно вживати відповідних заходів 

[Ribot – Mohrenheim. 27 août 1891, 17]. Таким чином, перемогли 
російські підходи й в угоді не вказувалась, як безпосередній супро-
тивник, не лише Німеччина, але й навіть Троїстий союз. Таким чи-
ном, як свідчить подальше дипломатичне листування, Петербург 
мав можливості й дійсно в подальшому намагався використати 
угоду з Парижем для вирішення своїх проблем на Сході.

В 90-х роках ХІХ ст. Росія, стримувана на Близькому Сході 
Великою Британією та Австро-Угорщиною намагалась головні 
експансіоністські зусилля кинути на Далекий Схід для того, до 
речі, на французькі кредити будувалася Транссибірська залізниця. 
Щодо Османської імперії вона небезуспішно намагалась зберегти 
статус-кво. Побоюючись, що, у випадку загострення боротьби з 
Великою Британією за сфери впливу в Китаї, британський флот 
завдасть удару по Росії, пройшовши через Протоки, Петербург 
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намагався законсервувати становище в Османській імперії й, та-
ким чином, зберегти закриття Босфору та Дарданелл.

В нотатках міністра закордонних справ Франції А. Рібо за-
значається, що в розмовах з ним у листопаді 1891 р . Н. Гірс на-
голосив, що Росія бажає зберегти Османську імперію тому, що 
зацікавлена у султані, як сторожі Чорноморських проток. Крім 
того, російський дипломат зазначив, що дасть вказівки послу 
в Константинополі М. Нелідову діяти разом зі своїм французь-
ким колегою задля того, щоб переконати султана, що лише його 
співпраця з Росією та Францією буде найкращою гарантією без-
пеки Османської імперії та її захисту від зазіхань Троїстого союзу 
[Ribot. 21 novembre. 1891, 19]. Цікаво, що вже 6 грудня 1891 р. 
А.Рібо дав аналогічні інструкції послу Франції у османській сто-
лиці П.Камбону, додавши, що Франція, разом з Росією, схилив-
ши султана на свій бік, змогла б покращити свої позиції в Єгипті 
й поступово домогтись виведення звідти британських військ 
[Ribot – Cambon. 6 décembre 1891, 19].

Отже, російська дипломатія могла бути задоволеною, оскільки 
змогли нав’язати Франції своє бачення співпраці, повернувши її 
не проти Німеччини, чого домагались в Парижі, а задля підтрим-
ки своєї політики на Сході, більш того, знайшовши там грунт для 
проведення взаємовигідної політики для обох держав. Проте, 
більш серйозний крок у зближенні двох держав, а саме військова 
конвенція, був вже тріумфом французької дипломатії, оскільки 
вона була спрямована вже суто проти Німеччини. [Сборник до-
говоров России 1956, 281–282.] Однак, й надалі кожен із союзни-
ків мав своє бачення співпраці, що довели події середини 90-х рр. 
ХІХ ст.

Щоб перевірити ефективність чи, принаймні, життєздатність 
російсько-французького союзу необхідно було дочекатись першої 
серйозної міжнародної кризи. Така нагода випала у 1896 р. після 
того, як внаслідок різанини вірменського населення в Османській 
імперії, постало питання про дії у відповідь великих держав, гро-
мадська думка яких з гуманістичних міркувань штовхала до від-
плати кривавому султану Абдул-Хаміду ІІ, в той час, як «великі 
політики» раділи від нагоди ухопити ласі шматки Османської ім-
перії чи взагалі її поділити між світовими потугами.

Оскільки Велика Британія запропонувала інтервенцію в 
Османській столиці росіяни, щоб цілком не віддати омріяні 
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Константинополь та Протоки європейцям, наважились на захо-
плення Босфору і тому потребували підтримки свого союзника 
по угодам 1891 – 1893 рр. Однак, французький міністр інозем-
них справ Г. Аното заявив, що росіянам нічого й сподіватись на 
підтримку його країни у конфлікті пов’язаному з Чорним морем 
та Протоками. У відповідь його російський колега М. Муравйов 
повідомив, що тоді Франції не варто розраховувати на військову 
підтримку проти Німеччини [Тейлор 1958, 382].

Потрібно було майже два десятиліття, щоб Париж та Петербург 
нарешті зрозуміли один одного. Це сталося тоді, коли у них ре-
ально з’явився спільний ворог в особі Німеччини. Враховуючи 
те, що Берлін з Парижем були й так непримиренними ворогами 
з часів франко-німецької війни 1870 – 1871 рр., то залишалось 
чекати загострення реальних суперечностей Росії з Німеччиною. 
Вони виникли з посиленням німецького впливу в Османській ім-
перії. Росіяни були заскочені й не на жарт злякані коли вони, котрі 
страждали маривом появи британських броненосців на Босфорі, 
раптом виявили, що ці жадані Протоки вже під контролем німець-
ких військових, коли до Константинополя у 1913 р. прибула місія 
Лімана фон Сандерса.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висно-
вок, що суперечності великих держав щодо «східного питання» 
відіграли визначальну роль у трансформації системи міжнарод-
них союзів в кінці 80-х-на початку 90-х рр. XIX ст. Німеччина 
не підтримала ініціативу Росії щодо продовження двосторон-
ньої угоди укладеної у 1887 р., оскільки зобов′язання підтри-
мувати російську політику щодо Чорноморських проток та 
Балканського півострова суперечило її союзницьким відноси-
нам з Австро-Угорщиною та Італією, а також бажанню залучен-
ня до співпраці Великої Британії. Прагнення Росії заручитись 
підтримкою Франції у «східному питанні» й особливо у вирі-
шенні проблеми Проток було одним з головних чинників фор-
мування російсько-французького союзу. Проте, відмінні інтер-
еси щодо Османської імперії зумовлювали суттєві суперечності 
вже в середині цього новоутвореного альянсу. Перспективним 
напрямком дослідження даної проблематики є вивчення впливу 
«східного питання» на англо-франко-російські відносини на по-
чатку XX століття.
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ПРОБЛЕМА МОДАЛЬНОСТІ в ЯПОНСЬКІЙ МОвІ

Москальов Д. П.

Категорія модальності – мовна універсалія, яка «в різних фор-
мах проявляється в мовах різних систем» [Виноградов 1950, 42]. 
Об’єм і зміст модальності в японській мові видається можливим 
встановити, виходячи з того, що вважати модальністю і як вона 
реалізується. Серед вчених немає єдиного підходу до цієї пробле-
ми. З одного боку вважається, що модальність виражає різні види 
відношення висловлювання до дійсності та різні види суб’єктив-
ної кваліфікації висловлювання, а з іншого, вважається, що мо-
дальність виражає лише відношення до дійсності з точки зору 
того, хто говорить.

Ряд вчених розрізняють об’єктивну і суб’єктивну модальність 
[Языкознание 1998, 303]. Згідно з цією позицією, об’єктивна 
модальність формує основну предикативну одиницю – речення 
і притаманна всім висловлюванням. Об’єктивна модальність ви-
ражає відношення повідомлення до дійсності в плані реальнос-
ті та ірреальності. Цей тип модальності представлений проти-
ставленням форм дійсного способу формам ірреальних способів. 
Під реальністю, вираженою індикативом, слід розуміти часову 
визначеність, тобто дійсний спосіб відносить висловлювання в 
теперішній, майбутній чи минулий час. Ірреальні способи (умов-
ний, бажаний, наказовий) вказують на часову невизначеність. 
Отже поняття реальності/ірреальності з семантичної точки зору 
є умовним, тому що висловлювання дійсного способу «люди 
були щасливі», «люди щасливі», «люди будуть щасливими» не 
обов’язково можна віднести до таких тверджень, що відпові-
дають реальному стану речей, а є такими, в яких виражається 
суб’єктивна позиція того, хто говорить. Протиставлена об’єктив-
ній суб’єктивна модальність, яка виражає відношення того, хто 
говорить, до повідомлення, в той же час, не відносить вислов-
лювання до якогось часового плану. «Смислову основу суб’єк-
тивної модальності складає поняття оцінки в широкому смислі 
слова, включаючи не тільки логічну кваліфікацію повідомлення, 
а й різні види емоціональної реакції» [Языкознание 1998, 303]. 
Реалізується суб’єктивна модальність за допомогою лексико-
граматичного класу слів, що функціонують в якості вставних  
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одиниць, модальних часток, вигуків, інтонації, порядку слів, спе-
ціальних конструкцій.

Багато вчених вважають, що поділ на об’єктивну та суб’єктив-
ну модальність є умовним. О. М. Пєшковський вважав, що кате-
горія модальності виражає лише відношення того, хто говорить, 
до свого мовлення і до тих відношень, які він сам встановлює 
[Пешковский 1964, 89].

Згідно з О. В. Бондарком, загальною семантичною ознакою 
«модальних об’єктів» є точка зору того, хто говорить. Позиція 
того, хто говорить, включається в будь-яке тлумачення модаль-
ності [Бондарко 1990, 65].

Незважаючи на різні підходи до модальності і визначення її 
змісту, загальноприйнятим є розуміння модальності як категорії, 
що включає в себе ряд явищ, які граматично, лексично, інтона-
ційно виражають відношення висловлювання до дійсності, що 
встановлюється з точки зору того, хто говорить [Петров 1982, 5]. 
А до засобів вираження цього відношення відносять типи речень 
по цілі висловлювання, категорії дієслівного способу, модальні 
слова та конструкції, порядок слів в реченні, інтонацію.

Розуміння модальності як категорії, що базується на відно-
шенні того, хто говорить представлено і в роботі І. В. Головніна 
«Содержание и объем категории модальности в японском язы-
ке» – єдина робота в радянській японістиці, де системно розгля-
дається модальність в японській мові [Головнин 1968]. У статті, 
а потім в монографії, присвяченій синтаксису японської мови, 
автор вказує на «тричленність модальності», яка співвідносить-
ся з трьома типами речень за метою висловлювання (розповідні, 
питальні та наказові), з подальшим членуванням на оптимальну, 
більш та менш категоричну модальність. На відміну від цього 
основного типу модальності (модальність речення), який прита-
манний всім висловлюванням, автор вводить субмодальність, яка 
виражає зв’язок діяча та дії в дієслівному присудку, та характер 
цього зв’язку [Головнин 1968]. Однак такий підхід порушує єд-
ність в осмисленні категорії модальності і системний принцип її 
реалізації, адже в такому разі виходить, що всі речення, які не 
містять дієслівного присудка, не відносяться до цієї категорії. 
Іншими словами, вони мають лише загальну модальність речен-
ня. Треба зазначити також, що модальність – поняття багатопла-
нове, «система систем граматичних значень, які проявляються на 
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різних рівнях мови та мовлення» [Петров 1982, 13], і виявляється 
не тільки в реченнях по цілі висловлювання.

О. В. Бондарко виділяє шість типів модальних значень, які ма-
ють різноманітні засоби вираження (граматичні, лексичні, інто-
наційні):

1. Оцінка з точки зору реальності/ірреальності, що виражаєть-
ся за допомогою форм способу і часу дієслова, союзів, часток.

2. Оцінка висловлювання з точки зору можливості, необхід-
ності, бажаності, за допомогою модальних дієслів. 

3. Оцінка тим, хто говорить, ступеню його впевненості у до-
стовірності повідомлення, що виражається за допомогою модаль-
них прислівників, вставних слів, та на рівні складнопідрядних 
речень.

4. Цільова установка того, хто говорить, що находить виражен-
ня в розповідних, питальних, наказових і оптативних реченнях.

5. Значення ствердження/заперечення.
6. Емоційна та якісна оцінка змісту висловлювання, що вира-

жається лексично, просодично і за допомогою вигуків [Бондарко 
1990, 67–68].

І. В. Головнін зазначає, що субмодальність присудка – це ви-
раження наявності реальної дії або її відсутність, або лише дум-
ка про неї в формі обов’язковості, можливості, наміру, бажання, 
рішучості, заборони виконати дію, чи відсутність такої думки 
[Головнин 1968, 31]. Таким чином, йдеться про явище, яке в ака-
демічних виданнях розглядається як синтаксичні реальні та ір-
реальні способи, з тією лише відмінністю, що в І. В. Головніна 
йдеться про речення з дієслівним присудком, а синтаксичний спо-
сіб включає всі структурні типи речень. Однак не можна сказати, 
що субмодальність виражається дієслівним способом, тому що 
відношення до дійсності в ряді віднесених автором до субмодаль-
ності речень виражається не тільки дієслівним способом. 

Оскільки, за твердженням ряду вчених, модальність як комп-
лексна проблема має різні семантичні і функціональні рівні, в 
той же час, субмодальність у працях І. В. Головніна не є еквіпо-
лентною, тим більше, що запропонована автором точка зору на 
модальність не спирається на якісь особливості японської мови, 
тобто його модель може бути застосована до будь-якої іншої 
мови, адже модальність у повному об’ємі є мовною універсалі-
єю, а різниця лежить саме в засобах її вираження. Як раз цьому  
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положенню І. В. Головнін майже не приділяє уваги, тому вида-
ється доцільним конкретизувати цю категорію в рамках японської 
мови і вказати на основні засоби її реалізації.

Поділ речень за функціональною ознакою представляє собою 
перше коло вираження категорії модальності. В розповідних, пи-
тальних, наказових реченнях виражається відношення того, хто 
говорить до дійсності в плані ствердження якогось факту – реаль-
на модальність, запиту чи наказу.

Однак існує більш детальна класифікація типів речень япон-
ської мови. Н. І. Конрад виділяє розповідні, в які входять речен-
ня наміру, речення обов’язку, речення непрямого наказу, речення 
можливості; питальні речення; наказові речення, з підрозділами: 
пряме наказове речення, речення заборони [Конрад 1937, 345–
355].

Модальність в розповідних реченнях наміру виражається за 
допомогою дієслова в формі ou (you) (watashi ga ikimashyou – 
«давайте піду я»); дієслова в формі ou (you) з дієсловом omou – 
думати. Ця конструкція виражає намір першої особи в момент 
мовлення (kiefu ni ikou to omoimasu – «збираюсь поїхати в Київ»). 
Дієслово в формі тривалого виду (omotteiru) виражає постійний 
намір, чи намір, який виник раніше, будь-якої особи (sensei ni 
narou to omotteiru – «збираюсь (він збирається) стати вчителем»). 
Використання частки kа після дієслова в формі ou (you) і перед 
to omou придає менш категоричний характер висловлюванню. 
Намір виражається також за допомогою конструкції ou (you) to 
suru та ou (you) to iu [Лаврентьев 1998, 150], поєднання дієслова 
зі словом tsumori – намір, а також за допомогою форм бажаного 
способу.

В реченнях обов’язку модальність реалізується за допомогою 
форми nakereba naranai і її модифікаціями за ступенем категорич-
ності, за допомогою суфікса beki, hazu da, no da, mono da та інших 
[Лаврентьев 1998, 163–168].

Н. І. Конрад вказує, що речення непрямого наказу утворю-
ються за допомогою дієслова з показником ga та прикметника ii 
(гарний), а також дієслова в минулому часі зі словом hou з по-
казником ga та прикметника ii. В першому випадку йдеться про 
зауваження, висловлювання думки про необхідність якоїсь дії, в 
другому – про перевагу однієї дії перед іншою, в смислі «краще 
було б» [Конрад 1937, 348].
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Значення можливості несуть речення з присудком в потенцій-
ному стані. Yomeru – «можна прочитати, можу читати». Якщо 
йдеться про визнання можливості чогось, використовується зво-
рот «дієприслівник + суфікс mo та прикметник ii». Tabako wo sut-
tee mo ii – «можете (можна) курити». Можливість, вміння, спро-
можність виражається конструкцією koto ga dekiru.

Модальність у вищезазначених типах речення передаєть-
ся також інтонацією, різноманітними модальними елементами 
(вставними словами, частками, вигуками) та структурою самого 
речення. Окрім вказаних лексико-граматичних та суто граматич-
них конструкцій в японській мові існує значна кількість інших 
конструкцій, що передають різноманітні модальні значення. Слід 
згадати, наприклад, про конструкцію no da, яка серед іншого пе-
редає нейтральну модальність і формує розповідні речення опти-
мальної достовірності.

 Наказові речення утворюються за допомогою форм наказово-
го способу та службових дієслів з різними відтінками категорич-
ності. Заборона передається за допомогою суфіксу na, що приєд-
нується до третьої основи дієслова, або за допомогою дієприслів-
ника та наказової форми дієслова kudasaru службових дієслів.

Питальний смисл надається реченню за допомогою інтонації, 
питальних слів (займенників та прислівників), спеціальними пи-
тальними частками.

Протиставлення реальних та ірреальних синтаксичних спосо-
бів складає другий рівень вираження модальності. Однак в япон-
ській мові цей поділ не обмежується лише способами дієслова, до 
яких серед японістів немає єдиного ставлення. Н. І. Конрад виді-
ляє наказовий, дубіативний, бажаний спосіб [Конрад 1937, 185–
192]. І. В. Головнін вказує на розповідні (заявні) та наказові спо-
соби дієслова [Головнин 1986, 141]. Перші діляться на дійсний 
спосіб, вірогідний спосіб, категоричний спосіб. Другі включають 
в себе позитивно-наказовий, негативно-наказовий спосіб.

Б. П. Лаврентьєв виділяє вірогідний спосіб, бажаний спосіб, 
наказовий спосіб, обов’язковий спосіб, дозвільний спосіб (пре-
місив), заборонний спосіб [Лаврентьев 1998, 144–173]. Слід за-
значити, що відсутність у Б. П. Лаврентьєва дійсного способу 
пов’язано, скоріш за все, з методичною установкою.

Спираючись на вищезазначені класифікації можна встанови-
ти, що індикатив в японській мові представляє реальний спосіб, 
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а ірреальні способи включають вірогідний, бажаний, наказовий, 
обов’язковий, дозвільний (премісив), заборонний. Однак, треба 
зазначити, що вчені не відносять умовний спосіб до категорії ді-
єслівних способів.

Суперечливою залишається проблема віднесення ряду кон-
струкцій до дієслівних способів на правах аналітичного спосо-
бу. М. О. Сиром’ятников доводить, що такі конструкції, як na-
kereba narimasen, koto da, mono da, no da, sou da та ряд інших, 
не можна відносити до способу, спираючись на морфологічний, 
семантичний, синтаксичний критерії та критерій тотальності при 
виділенні форм способів. Однак здатність саме таких конструк-
цій передавати різноманітні модальні значення стало причиною, 
чому японісти включають ці конструкції в систему способів 
[Сыромятников 1978, 155]. Наприклад, nakereba narimasen є осно-
вним засобом вираження значення обов’язковості. І. В. Головнін 
прямо називає ряд таких конструкцій аналітичними формами 
способу дієслова [Головнин 1986, 141–146]. Більш поміркована 
позиція у Б. П. Лаврентьєва, який не називає їх аналітичними 
формами способу, хоча і відносить їх до парадигми цієї категорії 
[Лаврентьев 1998, 163, 166, 167].

М. О. Сиром’ятников вказує, що подібні конструкції не слід 
змішувати з дієслівними способами. «От суффиксов наклонений 
концовки, также выражающие в основном модальные значения, 
отличаются тем, что являются не флексиями, а агглютинативны-
ми суффиксами или конструкциями, которые, не выступая в роли 
показателей элементов микросистемы наклонений, располагают-
ся на ее периферии» [Сыромятников 1978, 219].

Більшість з таких конструкцій є носіями модальних зна-
чень можливості, бажаності, необхідності, припущення, різних 
відтінків обов’язку та ін., тому цей клас граматичних одиниць 
є одним з найважливіших засобів вираження модальності в 
японській мові, наряду з дієслівними способами та інтонацією. 
Виходячи з того, що модальні конструкції займають стале поло-
ження в реченні (частину складеного присудку), находять в мові 
регулярне вираження, їх прийнято називати усталеними грама-
тичними конструкціями. До їх складу входять дієслова, іменни-
ки, прислівники, різноманітні граматичні показники та зв’язки. 
Вони розрізняються за ступенем граматикалізації і додаються до 
кінцевого присудка, утворюючи разом з ним єдину синтаксичну 
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одиницю, і окремо від нього, як повнозначний вираз, використо-
вуватися не можуть, тобто існують лише як частина складеного 
присудка. Основна функція усталених граматичних конструк-
цій – виражати різні модальні значення. Зокрема, можливості, 
здатності: koto ga dekiru, zu ni wa irarenai, wake ni wa/mo ikanai 
та ін. Вірогідності, ймовірності, припущення: ka mo shirenai, to 
wa (mo) kagiranai, koto wa nai, nai koto wa (mo) nai та ін.; впев-
неності: ni chigainai, de nakute nan darou, kurai no mono da та ін. 
Обов’язковості, спонукальності: nakereba (neba) naranai (ikenai, 
dame des), hou ga ii, koto ni naru, made mo nai, nakute (naide) mo 
ii des та ін. Конструкції з різноманітними експресивними відтін-
ками значень kotoka, to ittara nai, o kinji o enai, mono ga aru, te 
naranai, te yamanai та ін.

Функціонально-семантична ознака модальності проявляється 
також за допомогою різноманітних модальних вигуків, часток та 
прислівників. Останні ще називають прислівниками пре дикації, 
чи попереджувальними прислівниками, тому що вони, завжди 
знаходячись на початку речення і в стосунках узгодження з при-
судком, допомагають судити про те, яке значення буде вираже-
но присудком [Лаврентьев 1998, 80], а отже займають важливу 
позицію в вираженні модальності речення. Модальні прислів-
ники дозволяють прогнозувати модальне значення присудка. 
Б. А. Лаврентьєв виділяє наступні групи таких прислівників: ті, 
що сигналізують про ствердження і підкреслюють його (kitto, 
mochiron, machigainaku, kanarazu та ін.); ті, що сигналізують про 
припущення чи високий ступінь вірогідності (tabun, osoraku); ті, 
що сигналізують про заперечення і підкреслюють його (kesshite, 
danjite, toutei); ті, що сигналізують про спонукання, прохання чи 
наказ (dozo, doka); ті, що сигналізують про допустове значення 
присудка (tatoe, karini) [Лаврентьев 1998, 81]. 

До вставних слів в японській мові відносяться й прислівники, 
що утворюються за допомогою службового іменника koto та фор-
манта ni, а також суфікса nagara, які підкреслюють задоволення, 
радість чи невдоволення (saiwai kotoni, zannen nagara).

Набір модальних часток в японській мові досить різноманіт-
ний. Вони поділяються на препозиційні (tada, moshi, tatoe) та пост-
позиційні (dake, bakari, koso, sae, yo, ne). Постпозиційні (кінцеві) 
частки можуть бути притаманними лише чоловічому (I, ze, ya, 
nou) або лише жіночому (kashira) мовленню. Існує також група 
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часток, які не мають таких обмежень, і використовуються як жін-
ками, так і чоловіками (ga, kara, kedo, kuseni та ін.).

Вигуки в японській мові поділяються на спонукальні (oi, hora, 
mohsimohsi), відповідні (wawa, un, e) та окличні (naani, ara ya).

Таким чином, до засобів вираження модальності в японській 
мові можна віднести інтонацію, способи дієслова, усталені грама-
тичні конструкції, побудову речення, вставні слова, вигуки, частки. 
Модальність в японській мові має свої специфічні риси, пов’язані 
зокрема з вираженням модальних значень за допомогою дієслів-
ного способу, до якого не відноситься, зокрема умовний спосіб. 
Важливим засобом є також вираження значень можливості, бажа-
ності, необхідності, припущення, різних відтінків обов’язку та ін., 
за допомогою спеціальних усталених граматичних конструкцій, 
проблема класифікації яких досить невирішена.

Видається, що запропонований підхід до проблеми об’єму та 
змісту модальності в японській мові можна вважати лише під-
ступом до вивчення цієї складної та різнорівневої проблеми. 
Модальність включає в себе широке коло явищ, неоднорідних по 
смисловому об’єму, граматичним властивостям та за ступенем 
оформленості на різних рівнях мовної структури. В даній статті 
до сфери модальності віднесено протиставлення висловлювань 
за комунікативною цілеустановкою, за ознакою «реальність – ір-
реальність», окреслено основні засоби реалізації модальності, та 
вказані специфічні риси прояву цієї категорії в японській мові. 
Арсенал засобів вираження модальності в японській мові досить 
потужний, тому потребує детального і комплексного вивчення.
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ДО ПиТАННЯ ПРО СТАНОвЛЕННЯ 
МОвНОї СиТУАЦІї в ЄГиПТІ

Петрова Ю. І.

Проблема історії розвитку арабської мови (АМ) становить зна-
чну прогалину в лінгвоарабістиці та являє собою один з найакту-
альніших напрямів сучасної світової семітології. Цьому аспекту 
арабського мовознавства традиційно не приділялося достатньої 
уваги [Рыбалкин 2003, 67]. Чимало праць радянських, російських 
та зарубіжних дослідників присвячені проблемам, пов’язаним зі 
становленням класичної арабської мови (КАМ) у VI–VII століт-
тях – періодом, який став переломним у розвитку АМ з огляду на 
формування письмової традиції арабів, основу якої було закладе-
но з появою першої літературної пам’ятки – Корану [Белова 1999, 
7]. Однак наукові дані про подальший розвиток АМ на неосяжних 
територіях Халіфату вельми обмежені, що пояснюється браком 
лінгвістичного матеріалу, який відображав би особливості еволю-
ції АМ від її класичної форми до сучасних регіональних варіантів. 
Зокрема, значний інтерес становлять питання інтерференції АМ 
із мовами автохтонного населення завойованих країн, виявлення 
джерел формування діалектів АМ та особливостей мовного зсуву 
в кожній із мовних спільнот, роль субстрату в кожному арабсько-
му діалекті й регіональних варіантах арабської літературної мови 
(АЛМ). Ці проблеми досі чекають наукової постановки та потре-
бують залучення даних порівняльно-історичного афразійського 
мовознавства й порівняльного дослідження арабських діалектів 
як у синхронії, так і в діахронії. 

Для історії розвитку АЛМ розроблена періодизація, яка спира-
ється на екстралінгвістичні чинники (суспільно-політичні умови 
в арабських країнах, періоди культурного відродження) і вклю-
чає: 1) ранньокласичний період (VII–X ст.); б) класичний період 
(Х–ХVIII ст.); в) сучасний період [Белова 1999, 8]. Однак ця пері-
одизація не враховує внутрішньолінгвістичний розвиток мови (як 
АЛМ, так і діалектів), який становить першочерговий інтерес для 
сучасної лінгвоарабістики.

У цій статті здійснено спробу систематизації нечисленних на-
явних даних про мовну ситуацію в Єгипті в ранньокласичний та 
на початку класичного періодів розвитку АМ (VII–XIII ст.) у світ-
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лі екстралінгвістичних чинників із залученням підходів до про-
блеми внутрішнього розвитку АМ в цю епоху.

Історія АМ в Єгипті бере початок від середини VII ст., коли 
протягом 641–642 рр. країну завоювали араби. Автохтонне насе-
лення на той період розмовляло коптською мовою, яка є остан-
ньою стадією пізнього періоду розвитку давньоєгипетської мови 
(із ІІІ ст. н. е.) [Коростовцев 1963, 123] й входить до єгипетської 
гілки афразійської мовної сім’ї. Однак коптська мова – рідна для 
переважної більшості населення країни – ніколи не була дер-
жавною, оскільки з ІІІ ст. до н. е. до VIIІ ст. н. е. цю функцію 
виконувала мова правлячої верхівки – грецька [Еланская 1964, 
8]. Водночас коптська мова широко використовувалась поряд із 
грецькою в діловодстві та особистій кореспонденції [Clackson, 
23]. Таким чином, мовну ситуацію в Єгипті напередодні араб-
ського завоювання можна охарактеризувати як коптсько-грець-
кий білінгвізм.

Існують дані про те, що контакти арабів з Єгиптом розпочали-
ся задовго до його завойювання. Зокрема Синайський півострів, 
східні й північно-східні райони країни були територією масової 
міграції аравійських племен протягом кількох століть. На момент 
завоювання в Єгипті вже існували арабські спільноти, які мешка-
ли на території Західного Синаю, уздовж східного берега Нілу та 
узбережжя Червоного моря. К. Хоулз наводить дані грецьких іс-
ториків, датовані 66 р. до н. е., згідно з якими деякі з цих районів 
були частково арабізовані вже на той період [Holes 1995, 18].

Чисельність війська Амра ібн аль-Аса, яке вирушило на заво-
йювання Єгипту, не перевищувала 3,5 тис. вершників [Большаков 
2000, 103] проти населення Єгипту, яке на той час, за різними да-
ними, становило 6–8 мільйонів [Васильев 1986, 180]. Чисельність 
арабського гарнізону в Аль-Фустаті в період правління халіфа 
Муавії (661–680 рр.) становила 40 тис. осіб [‘Umar 1970, 33].

Проте впродовж перших століть гіджри кількість арабів зна-
чно збільшилася через масову імміграцію арабських (здебільшого 
південних) племен. Зокрема на початку VIII ст. до Єгипту пересе-
лилися 5 тис. сімей кайситів та певна кількість бедуїнів [Певзнер 
1974, 74]. А. Омар наводить дані щодо переселення до Єгипту 
33 племен у період між 133 і 242 роками гіджри [‘Umar 1970, 40]. 
Загальна кількість арабів-мігрантів у перші століття гіджри ста-
новила приблизно 150 тис. [Васильев 1986, 180].
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Після завойювання араби спочатку компактно селилися у ве-
ликих військових поселеннях (містах-таборах), аби не загубитися 
в масі корінного населення. Квартали північних і південних араб-
ських племен в аль-Фустаті та їхні пасовиська в різних районах 
країни були розташовані по сусідству одне з одним, але ізольова-
ні від місцевого населення, що сприяло формуванню в них на той 
час самоідентифікації як єдиного арабського народу, а не пред-
ставників конкретних племен [Певзнер 1974, 75–76].

Проте з середини ІІ ст. гіджри розпочинається процес інте-
грації арабів у єгипетське суспільство та їхньої асиміляції з ав-
тохтонним населенням. Важливу роль у цьому процесі відіграло 
проникнення арабів до сільської місцевості, де на той період про-
живала переважна більшість мешканців [Higāzī, 278].

Розглянемо процес розвитку мовної ситуації в Єгипті після 
арабського завоювання, спираючись на періодизацію, запропоно-
вану дослідником Ахмадом Омаром, який виділяє три її основні 
етапи: а) коптсько-арабський білінгвізм; б) процес мовного зсуву; 
в) остаточна арабізація [‘Umar 1970, 28].

Етап білінгвізму (за А. Омаром – marhalat al-munāwaša «етап 
зіткнення») розпочинається з переселенням арабських племен до 
Єгипту після завоювання й триває до кінця І ст. гіджри. А. Омар 
зазначає, що цей період характеризується співіснуванням копт-
ської й арабської мов та їхньою взаємною інтерференцією [‘Umar 
1970, 29]. Точніше було б охарактеризувати цю ситуацію як копт-
сько-грецько-арабський трилінгвізм. Серед екстралінгвістичних 
чинників, які сприяли такому положенню: а) мирне співіснування 
єгиптян та арабів у відносній взаємній ізоляції; б) високий адмі-
ністративний статус єгиптян після того, як вони обійняли посади 
візантійців, що залишили країну; в) нечисленність арабів порів-
няно з основною масою населення (на початку VIII ст. кількість 
єгиптян становила близько 8 млн, арабів – не більше 80 тис. [Holes 
1995, 24]); г) помірна податкова політика щодо тих, хто відмовив-
ся прийняти іслам, і, відповідно, чисельна перевага християн у 
цей період [‘Umar 1970, 29–37].

Привертає увагу відсутність жорсткої мовної політики впро-
довж більшої частини цього етапу. Наказ про надання арабській 
мові статусу офіційної було видано в 706 р. єгипетським валі 
Абдуллою ібн Абдулмаліком ібн Марваном [‘Umar 1970, 30]. На 
той момент цю функцію виконувала грецька мова та, на думку 
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деяких дослідників, частково коптська [Holes 1995, 18]. За дани-
ми А. Омара, у період між 675 р. і 775 р. співвідношення мов в 
офіційній документації було таким: 85% – коптська, 9% – грець-
ка, 6% – арабська. Він зазначає, що функціонування АМ як дру-
гої офіційної розпочалося невдовзі після завоювання, оскільки 
перший документ, де АМ використана поряд із грецькою, відно-
ситься до 22 р. гіджри (тобто за 65 років до проголошення АМ 
єдиною офіційною мовою). Перший стовідсотковий арабомовний 
документ в Єгипті датований 709 р. [‘Umar 1970, 31]. На початку 
VIII ст. позиції коптської мови поступово слабшають не лише в 
письмовій сфері, а й в усній комунікації. Очевидно, в цей період 
розпочинається розвиток регіональної усної форми АМ в Єгипті. 
На думку А. Ю. Кримського, наприкінці І ст. гіджри в різних час-
тинах Халіфату вже сформувалися «просторіччя» зі значними 
відмінностями від класичного типу [Крымский 1905, 124].

Етап поступового мовного зсуву від трилінгвізму до араб-
ського монолінгвізму (за А. Омаром – marhalat at-taqaddum ‘етап 
просування’) триває півтора століття (ІІ ст. гіджри – перша поло-
вина ІІІ ст. (до 830 р.) [‘Umar 1970, 38]. Слід зазначити, що підходи 
арабських авторів до проблеми арабізації (в даному разі Єгипту) 
відрізняються значним ступенем суб’єктивності (залежно від 
релігійної належності та політичних поглядів). Мусульманські 
дослідники зазвичай зображують арабізацію та ісламізацію як 
швидкий, мирний і безболісний процес, тоді як копти (Kāmil 
2005, Maqār 2004, Sobhy 1950) схильні наголошувати на стійкості 
своєї мови, культури й віри в їхньому протистоянні з іноземни-
ми (як візантійською, так і арабською). Зокрема, А. Омар зазна-
чає, що для єгиптян арабізація не становила жодних труднощів і 
не викликала ніякого протесту, оскільки позначала лише перехід 
від однієї офіційної іноземної мови (грецької) до іншої [‘Umar 
1970, 38]. При цьому він не бере до уваги необхідність переходу 
на іншу систему письма (тоді як коптський алфавіт базувався на 
грецькому) і той факт, що відмова від грецької мови фактично 
позначала розрив з християнством, оскільки релігійну терміноло-
гію складала здебільшого грецька лексика, а в АМ система хрис-
тиянських понять та реалій на той момент не була розроблена. 
А. Кримський та М. Хігазі об’єктивно зазначають, що мовний 
зсув відбувається доволі швидко в разі контакту близькоспорідне-
них мов (як-от арабська й арамейська), чого не можна сказати про 
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арабську і коптську, тому арабізація Єгипту зайняла більше часу, 
ніж арабізація Сирії та Іраку, населення яких розмовляло діалек-
тами арамейської мови [Крымский 1905, 108; Higāzī, 245].

Стосовно ісламізації Єгипту існують дані, що вона розвивалася 
настільки інтенсивно, що правителі намагалися навіть гальмува-
ти цей процес, аби не зменшувати прибутки скарбниці [Васильев 
1986, 184; Holes 1995, 24]. З іншого боку, відомий коптський до-
слідник Дж. Собхі зазначає, що певний час після завоювання 
єгиптяни сприймали іслам як чергову єресь (на зразок несторіан-
ства), прийняття якої позначало як релігійну, так і національну ін-
теграцію в ісламську умму та розрив зі своїми коренями, до чого 
більшість єгиптян не були готові [Sobhi 1950]. А. Омар вказує на 
ІІІ ст. гіджри як на період початку кількісного домінування му-
сульман та втрати коптами впливу в країні [‘Umar 1970, 46].

Серед чинників, які сприяли арабізації – а) витіснення мусуль-
манами коптів з адміністративних посад і необхідність у зв’язку 
з цим оволодіння останніми АМ; б) масове переселення аравій-
ських племен до Єгипту; в) звільнення від податків тих, хто при-
ймав іслам [‘Umar 1970, 38–42]. Поворотним моментом у цьому 
процесі став 833 рік, коли відбувся розпуск арабського гарнізону 
в Єгипті, що, з одного боку, зменшило ступінь політичного впли-
ву арабів, з іншого – поклало початок їхній асиміляції з місцевим 
населенням та збільшенню соціального впливу [Higāzī, 277].

Завершення мовного зсуву та остаточний перехід на АМ 
(за А. Омаром – marhalat  an-nasr «етап перемоги»), на думку 
А. Омара, відбувається впродовж другої половини ІІІ ст. та в 
IV ст. гіджри [‘Umar 1970, 45]. Однак питання остаточної арабіза-
ції Єгипту є досі дискусійним. Зокрема, Ренодо вважає, що протя-
гом століття після завоювання АМ остаточно витіснила коптську 
на більшості території країни, тоді як О’Лірі – що коптську мову 
вживали розмовною поза межами монастирів до Х ст. [‘Umar 
1970, 49]. Останню теорію підтверджує той факт, що в цей період 
бурхливо розвивалася коптська народна поезія і саме до цієї епо-
хи відноситься більшість літературних пам’яток [Еланская]. На 
думку Каля, позиції АМ остаточно закріпилися в XI ст. А. Омар 
вважає, що в середині ІІІ ст. гіджри володіння АМ було необ-
хідною умовою повноцінної інтеграції в єгипетське суспільство 
[‘Umar 1970, 44], а М. Хігазі – що в епоху Омейядів автохтонними 
мовами розмовляли середні й нижчі прошарки населення [Higāzī, 
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242]. О. Васильєв зазначає, що коптська мова функціонувала про-
тягом п’яти століть після завоювання, доки її цілком не витіснила 
АМ [Васильев 1986, 184], а К. Хоулз – що процес арабізації за-
йняв тривалий час і охопив здебільшого міста [Holes 1995, 25]. 
Більшість авторів вказують на ІХ ст. як на поворотний період у 
мовній історії Єгипту. М. Хігазі вказує на те, що в IV ст. гіджри 
арабізація в Єгипті досягла значних успіхів, але, за свідченням 
географа Аль-Мукаддасі, деякі християни спілкувалися на той 
час коптською [Higāzī, 266].

Найбільш обгрунтованою постає думка К. Ферстеєха, який 
вважає, що Нижній Єгипет було повністю арабізовано протягом 
трьох століть після завоювання з огляду на масову імміграцію бе-
дуїнських племен з Аравійського півострову, тоді як в Верхньому 
та в сільській місцевості цей процес просувався набагато повіль-
ніше [Versteegh 1997].

У цьому контексті слід вказати на кілька підходів до подаль-
шої долі коптської мови. За даними А. Омара, у Х ст. на перемогу 
АМ вказує поява арабомовних творів коптських діячів, а в ХІ ст. 
АМ стає рідною для всього населення без винятку [‘Umar 1970, 
52–53]. Але більшість дослідників вказують на значно тривалі-
ше функціонування коптської мови у Верхньому Єгипті [Певзнер 
1974, 77; Holes 1995, 25; Maqār 2004, 11].

Відомий коптолог А. Єланська зазначає, що коптська мова 
була повністю витіснена арабською з практичного вжитку на по-
чатку ІІ тис. У ХІІІ ст. виникає коптська філологія з огляду на не-
обхідність складати граматики мови, яка втратила комунікативні 
функції, але зберігає релігійні [Еланская 1993, 29–30]. З цього 
періоду коптські релігійні діячі пишуть твори та виступають із 
промовами здебільшого арабською мовою [Kāmil 2000, 107] (за 
даними А. Єланської – вже з Х ст. [Еланская 1964, 11]). Останній 
літературний твір саїдським діалектом – поема “Тріадон” – на-
писаний на початку XIV ст. і мав на меті пропаганду знання копт-
ської мови [Еланская]. За іншими даними, останнім автором, який 
писав коптською мовою як рідною, був патріарх Марк ІІІ (ХІІ ст.) 
[Gee 2002, 14]. На думку А. Омара, у ХІІ–ХІІI ст. майже на всій 
території Єгипту знавців коптської мови можна було знайти лише 
серед християнського духівництва [‘Umar 1970, 54], а кількісне 
конфесійне співвідношення, яке існує нині в Єгипті (10% христи-
ян, решта мусульмани), склалося вже в XIV ст. [‘Umar 1970, 47].
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Доволі загадковим постає процес арабізації Верхнього Єгипту. 
Коптсько-арабський (а пізніше арабсько-коптський білінгвізм) у 
ньому, за даними різних учених, тривав до: ХІІ–ХV ст. [Еланская 
1964,  7], XVIІ ст. [Kāmil 2000, 107], XVIІI ст. [Maqār 2004, 11] 
або навіть до ХІХ ст. [Коростовцев 1963, 126]. За свідченням 
арабського історика Аль-Макрізі, у XV ст. християни Верхнього 
Єгипту (особливо жінки й діти) знали лише коптську мову [Kāmil 
2000, 107]. Академік М. Коростовцев погоджується з цим фактом 
[Коростовцев 1963, 125], тоді як А. Омар рішуче його спросто-
вує, вважаючи, що повна арабізація Верхнього Єгипту “запізни-
лася” лише максимум на два століття після арабізації Нижнього 
в ХІ ст. [‘Umar 1970, 54, 79]. Наводять згадки про французько-
го мандрівника Ванслеба, який начебто бачив останнього носія 
коптської мови у 1673 р. [Holes 1995, 25], та про інформантів се-
ред населення Верхнього Єгипту, які стверджували, що коптська 
мова ще функціонувала як жива в деяких віддалених населених 
пунктах наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. [Коростовцев 1963, 
125]. Отже, крапка в цьому загадковому питанні не поставлена, 
і, незважаючи на брак відповідних письмових джерел, окремі 
спеціальні дослідження могли б принаймні частково прояснити 
істину й наблизити сходознавчу науку до формування цілісної 
картини діахронічного розвитку як АМ, так і інших мов афра-
зійської сім’ї.

Другий аспект розвитку АМ (власне лінгвістичний) традицій-
но розглядають як поступову трансформацію від синтетичного 
ладу АЛМ до аналітичного діалектного за внутрішніми закона-
ми АМ. Серед теорій західних арабістів про джерела формування 
мовної ситуації в арабському світі найбільш обгрунтованим вва-
жається підхід Ч. Фергюсона (гіпотеза “військово-міського кой-
не” [Miller 2006, 594]). На його думку, в перші століття гіджри 
на території Халіфату існувало відносно гомогенне наддіалектне 
койне, яке не асоціювалося з конкретним діалектом і в багатьох 
аспектах відрізнялося від КАМ. Ця мовна форма сформувалася 
внаслідок складного процесу міждіалектних контактів без домі-
нування якогось одного джерела. Дослідник вважав, що ця форма 
виникла до арабських завоювань, але зазнала найбільшого роз-
витку в процесі розселення арабів на широких територіях. Вона 
функціонувала здебільшого в містах і арміях і поширилася разом 
з розвитком арабської урбанізованої культури.
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Прояснення цього факту ускладнюється тим, що ця наддіалек-
тна форма рідко використовувалася в письмовій сфері. На думку 
дослідника, після арабського завоювання інтерференція койне з 
місцевими мовами залежала від ступеня урбанізації, тому склав-
ся особливий тип міського діалекту з його типологічними осо-
бливостями. Вчений перераховує 14 типологічних рис, здебіль-
шого морфологічних, властивих всім сучасним діалектам, які 
беруть початок від спільного койне: втрата форми двоїни, taltalah 
(заміна короткого а на і в дієслівних та іменних словоформах), 
перехід недостатніх дієслів типу da‘ā до типу ramā, перебудова 
структури подвоєних дієслів, трансформація прийменників li та 
’ilā, спрощене узгодження числівників від 3 до 10, трансформація 
числівників другого десятку в композити, втрата суперлативом 
форми жіночого роду, поширення моделі множини fu‘āl якісних 
прикметників, втрата гемінації суфіксом відносного прикметни-
ка, уніфікація форм відносного займенника (’illi), перехід фонеми 
z у d, лексичні заміни (питальні займенники, частки, дієслова ğāb 
‘приносити’, šāf ‘бачити’) [Ferguson 1959, 616–619].

Гіпотезу Ч. Фергюсона піддає сумніву Д. Коен (прихильник 
теорії “міських койне”), аргументуючи це тим, що низка з пере-
лічених Ч. Фергюсоном спільних діалектних особливостей не 
відповідає критеріям, які визначають походження діалектів від 
одного джерела: а) ці риси мають бути типовими для всіх осілих 
діалектів; б) вони не мають існувати в КАМ та бедуїнських говір-
ках; в) їхнє виникнення не має бути пов’язаним з природним вну-
трішнім розвитком мови. На думку дослідника, інновації в осілих 
діалектах слід вважати результатом їхньої паралельної, незалеж-
ної один від одного еволюції [Miller 2006, 594].

Інший підхід запропонував К. Ферстеєх – автор гіпотези під-
жинізації й креолізації, згідно з якою в перші століття гіджри 
тотальній арабізації на всіх завойованих територіях передува-
ли етапи мовної ситуації, які проходять суспільства в разі екс-
тремальних мовних контактів, зокрема піджинізація, креолізація 
та декреолізація [Holes 1995, 19]. Піджин, який ні для кого не є 
рідною мовою, являє собою контактну мову, яка виникає в екс-
тремальних ситуаціях мовних контактів внаслідок взаємодії двох 
процесів – свідомого спрощення суперстратної мови її носіями 
та неповного її засвоєння носіями субстратної мови і відобра-
жає відносини соціальної нерівності між учасниками контактної 
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ситуації [Вахтин 2004, 136]. Дж. Собхі також згадує про «суміш 
коптської та арабської мов», яка, на його думку, була поширена 
серед єгиптян, які прийняли іслам, і заклала основу для єгипет-
ського діалекту [Sobhi 1950].

К. Ферстеєх намагається відшукати у фонетичних і граматич-
них системах арабських діалектів спільні ознаки, властиві всім 
піджинам (як-от: відсутність флективної морфології, спрощен-
ня дієслівної системи, лексичне вираження дієслівних категорій 
[Вахтин 2004, 139–145]). На його думку, перші піджинізовані 
форми використовували одну незмінну дієслівну основу, а дієс-
лівні афікси виникли на пізнішій стадії [Versteegh 1984, 85]. Як 
можливий прояв піджинізації в сучасних арабських діалектах 
дослідник розглядає такі явища: 1) спрощення діалектних фоно-
логічних систем порівняно з КАМ; 2) зникнення категорії від-
мінка та кінцевих флексій; 3) вираження темпоральних відтінків 
дієслова через допоміжні дієслова (в єгипетському діалекті ba’a 
«ставати»); 4) заміна класичних питальних займенників (осо-
бливо man «що» та mā «хто») перифразованими формами в усіх 
діалектах. На думку дослідника, цей процес свідчить про мож-
ливе спільне походження арабських діалектів та спільні риси в 
їхньому розвитку; 5) виникнення в деяких діалектах означеного 
артикля з форми вказівного займенника (як приклад К. Ферстеєх 
демонструє елемент ha-, наявний в діалектах Леванту, який в пев-
них позиціях втрачає функцію займенника й функціонує як ар-
тикль); 6) вираження категорії означеності-неозначеності за до-
помогою додаткових лексичних засобів (лексеми wāhid «один», ši 
«щось») та ін. [Versteegh 1984, 82–99]. Перелічені К. Ферстеєхом 
і Ч. Фергюсоном спільні діалектні типологічні риси багато в чому 
збігаються, хоча їхнє походження вчені пояснють по-різному.

Змішані форми АМ (суперстратної) та мов автохтонного на-
селення (субстратних), вступили до наступного етапу розви-
тку – креолізації (нативізації піджина та виникнення креольської 
мови, яка має носіїв [Вахтин 2004, 144]), за теорією К. Ферстеєха, 
із початком асиміляції арабів з місцевим населенням (в Єгипті 
це кінець VIII – перша половина ІХ ст.). Чим вищий був відсо-
ток змішаних шлюбів та інтенсивність асиміляції, тим швидше 
креольські мови витісняли і КАМ, і автохтонні [Holes 1995, 19]. 
На цьому етапі, на думку К. Ферстеєха, в арабських діалектах ви-
никли маркери дієслівних категорій, які розвилися від допоміж-
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них дієслів, наприклад, показник футуральності в єгипетському 
та сирійських діалектах ha/rah від дієслова руху rāh, показник 
теперішнього тривалого часу, утворений від дієслів зі значенням 
«сидіти» та близьких до нього (в єгипетському діалекті ’ā‘id) 
[Versteegh 1984, 86–87].

Останній та найдовший етап розвитку – декреолізація (про-
цес повторного зближення креольської мови з субстратною або 
суперстратною мовою (в даному разі з АЛМ) – за К.Ферстеєхом, 
розпочався завдяки збільшенню носіїв АМ, інтенсивній ісламі-
зації, мовній політиці та розвитку лінгвістичної науки у арабів 
[Holes 1995, 19]. На цьому етапі АМ як суперстратна виступила 
в якості мови-лексифікатора (на лексичному матеріалі якої базу-
ється піджин).

З теорією К. Ферстеєха не погоджуються багато арабістів, 
оскільки матеріал сучасних ДАМ не демонструє ознак попере-
дніх процесів піджинізації, а аналізовані риси слід трактувати як 
наслідок внутрішнього розвитку АМ або міждіалектних контактів 
[Miller 2006, 595]. К. Хоулз вказує на відсутність будь-яких зафік-
сованих у рукописах досліджуваних періодів даних, які свідчили 
б про функціонування в арабських суспільствах змішаних форм 
мови [Holes 1995, 19]. У випадку з арабсько-коптською інтер-
ференцією може йтися лише про запозичення та лексичний суб-
страт, ступінь якого не був однаковим: в коптських текстах араб-
ських запозичень дуже мало, а наявні позначають лише медичні 
та астрономічні терміни [Richter, 98], тоді як єгипетський діалект 
прийняв значну кількість загальновживаної коптської лексики. 
Помилкове вживання форм КАМ, поширене серед населення за-
войованих територій, розглядалося в філологічних трактатах як 
lahn al-‘āmma (солецизм простого народу) [Рыбалкин 2003, 59]. 
К. Хоулз зазначає, що арабські автори згадують явища солецизму 
лише протягом перших двох століть після початку мовних кон-
тактів, а наведені ними приклади являють собою не цілком моди-
фіковану граматичну систему, як це постає в теорії К. Ферстеєха, 
а форми, які демонструють типологічний розвиток від КАМ до 
сучасних діалектів [Holes 1995, 19]. Завдяки лінгвістичному ана-
лізу значної кількості арабських текстів (особистої кореспонден-
ції, договорів, розписок тощо) з Єгипту та Сирії перших століть 
гіджри (деякі з яких датовані 800 р.), стало відомо, що в них ви-
користовувалася спрощена повсякденна форма АМ перехідної 
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стадії від КАМ до діалектів, яка не має нічого спільного з під-
жином [Holes 1995, 20]. Дійсно, якби в різних частинах Халіфату 
функціонували піджини, сформовані на базі АЛМ та субстратних 
мов, які не є близькоспорідненими (коптської, арамейської, бер-
берської), вони б дали в процесі подальшого розвитку абсолютно 
різні креольські мови, тоді як мовні форми в рукописах з різних 
частин Халіфату, за даними К. Хоулз, є типологічно близькими й 
мають однакові відмінності від КАМ.

На маргінальну роль субстратних мов у процесі історичного 
розвитку АМ вказував ще А. Кримський, на думку якого, причи-
ни розпаду АМ на наріччя полягають у внутрішньомовних зако-
нах «органічного природного розвитку мови». Вчений спросто-
вує поширену серед арабських філологів думку про вирішальний 
вплив інших мов у процесі «викривлення» АМ, аргументуючи це 
тим фактом, що навіть мовлення мешканців територіально ізо-
льованої внутрішньої Аравії значно відрізняється від класичної 
форми АЛМ [Крымский 1905, 110].

Проблема становлення територіальних мовних варіантів 
конкретної арабомовної країни є ще складнішою. У випадку з 
Єгиптом дослідження цього аспекта полегшується тим чинником, 
що протягом всієї своєї історії країна функціонувала як централі-
зована об’єднана держава, населення якої традиційно проживало 
на відносно невеликій території (долина й дельта Нілу) з дуже 
високою густотою населення, що сприяло формуванню мовної 
єдності, виникненню койне й нівелюванню діалектних відмін-
ностей. Сучасний територіальний розподіл ідіомів Єгипту бага-
то в чому продовжує ареальну лінгвістичну картину попередніх 
епох. Відомо, що коптська мова розпадалася на п’ять діалектів, 
які формували дві основні групи: 1) діалекти Верхнього Єгипту: 
а) саїдський (основний); б) ахмімський (район м. Ахмім); в) су-
бахмімський (ас’ютський); г) фаюмський; 2) нижньоєгипетський 
(бохайрський) [Kāmil 2000, 100]. Деякі дослідники виділяють 
окремо фаюмський діалект як середньоєгипетський [Коростовцев 
1963, 113].

Сучасні діалекти Єгипту за найбільш загальними фонетичними 
й типологічними ознаками об’єднують у три групи: північну, пів-
денну та східну. Традиційно протиставляють діалекти Нижнього 
(як престижні) та Верхнього Єгипту (як мовлення неосвічених 
селян). Східна група говірок виникла завдяки урбанізації Синаю. 
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Виділяють також діалект Середнього Єгипту (від Гізи до Ас’юта) 
та західні бедуїнські говірки оазисів Лівійської пустелі.

Відмінність між сучасними арабськими діалектами Верхнього 
й Нижнього Єгипту переважно фонетична, як і у випадку з копт-
ськими діалектами. Говірки східного Синаю формують єдиний 
діалект із бедуїнськими говірками пустелі Негев. Синайські го-
вірки генетично споріднені з північноаравійськими діалектами, 
носії яких емігрували до цих територій у перші століття гіджри. 
Щодо західних говірок, то існує думка про їхній генетичний зв’я-
зок із діалектом Центрального Єгипту. Предки мешканців цих те-
риторій були вихідцями з долини Нілу, а в їхньому мовленні досі 
збереглися риси, які були наявні в діалекті Центрального Єгипту, 
але стали архаїчними. Спільні риси з діалектами Магрибу сфор-
мувалися внаслідок міграції бедуїнських племен із заходу. Одним 
із результатів цього процесу став берберський діалект населення 
оазису Сіва [Versteegh 1997].

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що про-
тягом розглянутого періоду в Єгипті співіснували два основні 
типи мовної ситуації – коптсько-арабський білінгвізм (приблизно 
до Х ст. на більшості території, після цього лише у Верхньому 
Єгипті) та диглосія (КАМ з її державними, літературними й ре-
лігійними функціями проти місцевої розмовної форми). Якщо, 
за твердженням А. Кримського, у ІІІ ст. гіджри народні “просто-
річчя” цілком витіснили з усного вжитку КАМ, яка на той час 
стала мертвою мовою [Крымский 1905, 127], то навряд чи форма 
АМ, близька до класичної, могла бути рідною для мешканців за-
войованих територій (зокрема Єгипту). Оскільки соціальні від-
носини арабів з єгиптянами почалися не раніше другої половини 
VIII ст. – початку ХІХ ст., коли усна форма АМ вже досить далеко 
відійшла від класичної, то перше покоління дітей-білінгвів від 
змішаних шлюбів мало володіти коптською мовою та розмовною 
формою АМ, яка існувала на той час, а наступне покоління вже 
було носіями останньої. Отже, на ХІІІ ст. у країні, очевидно, скла-
лася доволі складна мовна ситуація, коли населення більш урба-
нізованого Нижнього Єгипту було носіями розмовної форми АМ, 
а володіння як АЛМ, так і коптською мовою було прерогативою 
мусульманської й християнської еліти відповідно, і водночас у 
сільській місцевості й віддалених населених пунктах Верхнього 
Єгипту функціонувала ще жива коптська мова.
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Незважаючи на інтерес дослідників до історії АМ, її внутріш-
ній розвиток у діахронії в цілому, з одного боку, та розвиток у 
конкретному ареалі в конкретний історичний період, з іншого, 
залишаються маловисвітленими проблемами. На думку К. Хоулз, 
встановлення точної хронології розвитку АМ у різних частинах 
Халіфату є недосяжною метою з огляду на брак матеріалу. Єдиним 
регіоном, звідки до нас дійшли письмові джерела, які можуть про-
лити світло на цю проблему, є Єгипет і східне Середземномор’я 
[Holes 1995, 31]. Подальші дослідження й лінгвістичний аналіз 
оригінальних текстів відповідних епох мають наблизити арабіс-
тику до розв’язання проблем, зазначених у цій статті.
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БАЧМАН ТА ЧиНГІЗиДи: ПОЧАТОК вЕЛиКОГО 
ЗАХІДНОГО ПОХОДУ

Пилипчук Я.В.

Монгольські завоювання у значній мірі вплинули на розвиток 
як Сходу так і Заходу. Вони відображені у величезній кількості 
хронік та досліджень. Однак і досі у ній залишаються ’’білі пля-
ми’’. Досі немає спеціальної студії присвяченій монгольському 
завоюванню Дашт-і Кипчак. Одним з найменш досліджених ас-
пектів цієї проблеми є висвітлення діяльності кипчацького вождя 
Бачмана.

Про останнього згадували перські [Тизенгаузен 1884; Тизен-
гаузен 1941] та китайські хроністи [Бичурин 2005; Храпачевский 
2004]. Російські науковці дізнались про факт існування даного 
кипчацького вождя завдяки публікації М. Бічуріним життєпи-
су Мунке. Однак відсутність інтересу до нього з боку тогочас-
них орієнталістів не дозволило оцінити це відкриття належним 
чином. У історіографії постать Бачмана почала згадуватись із 
часу публікацій на Заході свідчень Рашид ад-Діна. Вперше пе-
реклад ’’Збірника літописів’’ зробив французький дослідник 
А. К. Д’Оссон у 30-х рр. ХІХ ст. [D’Ohsson 1834–1835].

Втім, Й. Гаммер-Пургшталь не згадував про Бачмана у дороб-
ку присвяченому Золотій Орді (Улусу Джучі) [Hammer-Purgstall 
1840]. Загалом проблеми історії кочових народів у ХІХ ст. не зна-
ходили широкого відгуку у науковій спільноті. Дореволюційний 
російський вчений П. Голубовський у монографії присвяченій 
історії кочівників Східної Європи ІХ–ХІІІ cт. знав про Бачмана 
тільки завдяки французькому перекладу ’’Збірника літописів’’ 
[Голубовский 1884, 231–232]. Радянські дослідники історії ко-
чівників О. Якубовський, Г. Федоров-Давидов, С. Плетньова та-
кож були знайомі з постаттю Бачмана за перськими джерелами 
[Греков, Якубовский 1950; Федоров-Давыдов 1966; Плетнева 
1990]. Внаслідок такої обмеженості у джерельній базі постать 
Бачмана не дістала належного висвітлення. Вчені здебільшого 
інтерпретували свідчення перських хроністів Рашид ад-Діна та 
Джувейні.

Тільки наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. дослідники поча-
ли залучати при досліджені даного аспекту історії монгольського 
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завоювання Дашт-і Кипчак свідчення китайського джерела Юань-
ші. Публікацією матеріалів китайської хроніки по історії кипча-
ків на даний момент займаються Є. Кичанов та Р. Храпачевський 
[Кычанов 2001; Кычанов 2002.; Храпачевский 2004]. 

Ще на початку ХХ ст. німецький орієнталіст Й. Маркварт спів-
ставив свідчення китайських та перських джерел про Бачмана 
[Маркварт]. Казахський куманолог С. Ахінжанов у 80-х рр. ХХ ст. 
також намагався узгодити між собою свідчення китайських та му-
сульманських джерел про даного кипчацького вождя [Ахинжанов 
1989]. Татарські вчені ж ввели у обіг дані татарських генеалогій 
та хронік стосовно історії Поволжя та Середньої Азії [Ахметзянов 
1991; Усманов 1972]. У 2000 р. російський дослідник Є. Миськов 
нарешті присвятив спеціальну студію постаті Бачмана [Мыськов 
2000]. 

ХХІ століття відкриває нові перспективи для дослідження іс-
торії війн між монголами та кипчаками. Татарська дослідниця 
А. Арсланова здійснила джерелознавчій аналіз перекладу опо-
віді Рашид ад-Діна про Бачмана у російській історичній науці 
[Арсланова 2002, 167–169,173–174].

У даній студії ми прагнемо дістати відповіді на кілька досі не 
з’ясованих питань з історії війн кипчаків із монголами, зокрема 
роль та місце у них Бачмана. Необхідно з’ясувати хронологію 
його діяльності, походження, а також визначити де його могли 
перемогти монголи. 

Свідчення про Бачмана є у китайських та перських джере-
лах. Китайський хроніст згадував про нього на самому початку 
Великого Західного походу. Відомо, що одним з основних за-
вдань монгольського походу на захід була перемога над кипчака-
ми. Біограф Субедея повідомляв, що ’’[В год] и-вей (1236/1237), 
Тай-цзун приказал чжувану Ба-ду (Бату) пойти в Западный поход 
на Бачмана, и ещё сказал так: [Мы] услышали, что Бачман имеет 
ловкость и отвагу, Субэтай тоже имеет ловкость и отвагу, поэто-
му сможет победить его. Поэтому приказал ему [Субэтаю] быть в 
авангарде и сразиться с Бачманом, а затем ещё назначил его коман-
довать главной армией. После чего были захвачены жены и дети 
Бачмана на Каспийском море. Бачман узнал про приход Субэтая, 
сильно оробел и сбежал в море’’ [Храпачевский 2004, 503].

За данними Юань-ші у життєписі Мунке вказано, що цей мон-
гольський царевич ’’напал на колено Кипчак, старейшина коего 
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Бацимак бежал на морской остров. Хан, услышавши об этом, 
немедленно пришел туда с войском. По счастью, сильный ветер 
согнал морскую воду с мелких мест, так чтоб можно было пере-
правиться. Хан, обрадовавшись, сказал: ’’Cамо небо открывает 
дорогу мне’’. После пошел далее, изрубил войско Бацимаково 
и самого его взял в плен. Хан приказал ему стать на колена, но 
Бацимак сказал ’’Я был обладателем государства и могу ли доро-
жить жизнью? Cверх того, я не верблюд, для чего мне становиться 
на колена?’’ Хан приказал содержать его под караулом. Бацимак 
говорил стерегущим его: ’’Я, бежав в море, воображал себя ры-
бой, но наконец взят в плен. Так небу угодно. Теперь приближает-
ся время возвращения воды, и войскам надобно заблаговременно 
предпринять обратный путь’’. Хан, услышав об этом, немедленно 
возвратился в армию. В это время вода начала прибывать, и за-
дние войска уже вплавь переправились. После этого хан с князем 
Бату пошел войною на Россию’’ [Бичурин 2005, 200–201].

Р. Храпачевський, розповідаючи про війну монголів проти кип-
чаків, навів схожу цитату з цзюаня №3 китайської хроніки Юань-
ші тайванського видання: ’’[Мэнгу] напал на племя кипчаков, а их 
главарь Бачман убежал на остров в море. Император узнал [об этом] 
и поспешил двинуть войска, чтобы прийти в его земли. Как раз в 
это время задул сильный ветер, воды моря отойшли и его мелково-
дье можно было перейти. Император радостно сказал: ’’Так Небо 
открывает путь для меня’’. Поэтому [Мэнгу] перешел в наступле-
ние, перебил весь тот народ и схватил Бачмана, приказав [держать] 
его коленнопреклоненным . Бачман сказал так: ’’Я – государь стра-
ны, и разве стал бы любыми путями искать спасения? Мое тело не 
имеет горба и разве от стояния на коленях он появится? ’’ [Мэнгу] 
тогда приказал посадить его в тюрьму. Бачман сказал охраняющим 
[его] так: ’’ Я спрятался в море, от рыб не отличишь, однако в кон-
це концов был пойман – Небо [так решило]! Сегодня уже подо-
шел срок вернуться воде, войско дожно быстрее возвращатьcя’’. 
Император послушался его, но вода уже подойшла и последние 
войска переправлялись вплавь’’ [Храпачевский 2004, 375]. 

Перський історик Джувейні наводив наступні свідчення: 
’’Когда каан (Угетай) отправил Менгу-каана, Бату и других царе-
вичей для завоевания Булгара, асов, Руси и племен кипчакских, 
когда все земли были очищены от смутьянов и всё, что уцелело 
от меча, преклонило голову перед начертанием (высшего) пово-
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ления, то между кипчакскими негодяями оказался один, Бачман, 
который с несколькими кипчакскими удальцами успел спастись; 
к нему присоединилась группа беглецов. Так как у него не было 
(постоянного) местопребывания и убежища, где бы он мог оста-
новиться, то он каждый день(оказывался) на новом месте, (был) 
как говориться в стихе: ’’днём на одном месте, ночью на другом’’, 
и из-за свого собачьего нрава бросался, как волк, в какую-нибудь 
сторону и уносил что-нибудь с собою. Мало-помалу зло от него 
усиливалось, смута и безпорядки усиливались. Где бы войска не 
искали следов (его), нигде не находили его, потому что он уходил 
в другое место и оставался невредимым. 

Так как убежищем и притоном ему большею частью стали бе-
рега Итиля, укрывался и прятался в лесах их, наподобие шакала, 
выходил, забирал что-нибудь и опять скрывался, то повелитель 
Менгу-каан велел изготовить 200 судов и на каждое судно поса-
дил сотню вполне вооружённых монголов. Он и брат его Бучек 
оба пошли облавой по обоим берегам реки. Прибыв в один из 
лесов, они нашли следы откочевавшего утром стана: сломанные 
телеги и куски свежего конского навоза и помёта, а посреди всего 
этого добра увидели больную старуху. Спросили, что это значит, 
чей это был стан, куда он ушел и где искать (его). Когда узнали 
наверняка, что Бачман только что откочевал и укрылся на остров, 
находящийся посреди реки, и что забранные и награбленные во 
время беспорядков скот и имущество находятся на этом острове, 
то вследствие того, что не было судна, а речка волновалась подо-
бно морю, никому нельзя было переплыть туда, не говоря уже о 
том, чтобы погнать туда лошадь. 

Вдруг поднялся ветер, воду от места переправы на остров от-
бросил в другую сторону и обнаружилась земля. Менгу-каан при-
казал войску немедленно поскакать ( на остров). Раньше чем он 
(Бачман) узнал, его схватили и уничтожили его войско. Некоторых 
бросили в воду, некоторых убили, угнали в плен жен и детей, за-
брали с собою множество добра и имущества и (затем) решили 
вернуться. Вода опять заколыхалась и, когда войско перешло там, 
всё снова пришло в нужный порядок. Никому из воинов от реки 
беды не приключилось. Когда Бачмана привели к Менгу-каану, то 
он стал просить, чтобы тот удостоил убить его собственноручно. 
Тот приказал брату своему Бучеку разрубить его (Бачмана) на две 
части’’ [Тизенгаузен 1941, 24].
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Дещо менш детально ці події описав Рашид ад-Дін. ’’Затем 
царевичи, составив совет, пошли каждый со своим войском об-
лавой, устраивая сражения и занимая попадавшиеся им по пути 
области. Менгу-каан с левого крыла ишёл облавою по берегу 
моря (Каспийского). Бачмана, одного из бесстыднейших местных 
эмиров, из народа кипчаков, из племени ольбурлик, и Качир-уку-
ле, из племени асов, обоих забрали (в плен). Дело было так: этот 
Бачман с группой других воров спасся от меча; к нему присо-
единилось скопище других беглецов. Он бросался во все стороны 
и что-нибудь да уносил; бесчинство его увеличивалось со дня в 
день. Постоянного местоприбывания он не имел, и потому вой-
ско монгольское не могло схватить его; он скрывался в лесах на 
берегах Итиля. Менгу-каан приказал изготовить 200 суден и на 
каждое из них посадить по 100 человек монголов в полном во-
оружении. Он же (сам) с братом своим Бучеком шли облавой по 
обоим берегам реки. В одном из итилийских лесов они найшли 
свежий навоз и прочее, (оставшееся) от спешно откочевавшего 
лагеря, а среди этого застали больную старуху. От неё узнали, что 
Бачман перебрался на один из островов и что всё, попавшее за 
это время в руки его, вследствие злодеяний и бесчинства (его), 
находится на том острове. За отсутствием суден, нельзя было пе-
реправляться через Итиль. Вдруг поднялся сильный ветер, вода 
забушевала и ушла в дугую сторону с того места, где переправ-
лялись на остров. Благодаря счастью Менгу-хана, земля стала ви-
дна, (и) он приказал чтобы войска прошли (по ней). Они схватили 
его (Бачмана), истребили его сообщников, кого мечом, кого в реке, 
и взяли там много имущества. Бачман просил, чтобы Менгу-каан 
собственною благословенною рукою порешил дело (жизнь) его; 
он (Менгк-каан) приказал брату своему Бучеку разрубить Бачмана 
на две части. Качир-укулэ, (одного) из эмиров асов, также убили. 
И он (Менгу-каан) пробыл там то лето, а после того, в такику-иле, 
то есть в год курицы, соответствующий 634 г (4 IX 1236–23 VIII 
1237), сыновья Джучи –Бату, Орда и Берке, сын Угетай-каана – 
Кадан, внук Чагатая Бури и сын Чингиз-хана – Кулькан занялись 
войною с мокшей, буртасами и арджанами и в короткое время 
завладели ими’’ [Тизенгаузен 1941, 35–36.]. 

Джувейні, Рашид ад-Дін та укладачі Юань-ші повідомляли, що 
Бачмана монголам вдалось схопити на одному з островів на річ-
ці Волга. Очевидно вони могли знаходитись у її нижній частині 
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або дельті. Автор хроніки ’’Дафтар-і Чингіз-наме’’ вказував, що 
Актуба була юртом Бачман-хана [Усманов 1972, 116]. За однією 
з татарських генеалогій нащадком Бачмана названо Калдар-бека. 
Останній на думку М. Іваніч та Д.Ісхакова був одним із крим-
ських карачі-беків і перекочував на територію Волзької Болгарії 
[Иванич 2001, 317; Исхаков 2001, 334]. До нащадків Бачмана на-
лежав рід арських князів [Ахметзянов 1991, 43].

Можливо, дані оповіді про Бачмана відображала якесь природ-
не явище. Вільгельм Рубрук у описі народів та міст Поволжя зга-
дує про місто Суммеркент, яке іноді було повністю оточене водою 
внаслідок припливів, а при відпливах до нього можна було пройти 
суходолом. Він також згадував, що монголи перед тим як здобути 
місто тримали його у облозі протягом вісьмох років. Основним 
його населенням було названо аланів та сарацинів [Рубрук 1957, 
185]. Нижнє Поволжя ще відоме у історичних хроніках, як Саксін 
[Фeдоров-Давыдов 1969, 253–261]. Не виключено, що Актуба 
знаходилась у низів’ях Волги, звідки один з її рукавів і міг отри-
мати назву. Г.Федоров-Давидов вважає, що під назвою саксінів 
мусульманським авторам були відомі нижньоповолзькі кипчаки 
[Федоров-Давыдов 1969, 253–261].

Необхідно зауважити, що серед кипчацьких племен у араб-
ських та східнослов’янських джерелах не згадувались саксіни. 
Укладач Лаврентіївського літопису при описі монгольського 
походу у Нижнє Поволжя згадував половців та саксінів окремо 
[Лаврентьевская летопись 1962,  453]. Абу Хамід ал-Гарнаті та 
Закарія Казвіні, повідомляли, що у Саксіні мешкало кілька десят-
ків родів огузів [Федоров-Давыдов 1969, 254; Гарнати 1971, 27]. 
Серед його населення хроністи також згадували хозар, огузів, су-
варів та волзьких булгар і усі вони були мусульманами [Федоров-
Давыдов 1969, 254]. Російський дослідник Д. Васільєв стверджує, 
що матеріальна культура саксінів формувалась на основі огузь-
кої та булгарської матеріальних культур [Васильев 2006, 22–28]. 
Арабські, перські та східнослов’янські джерела не ототожнювали 
кипчаків та саксінів.

Автор Лаврентіївського літопису згадував, що у 1232 р. у волзь-
ких булгар шукали захисту саксіни та половці [Лаврентьевская ле-
топись 1962, 453]. Монгольський літописець вказував, що Субедей 
зустрічав відчайдушний опір з боку народів Східної Європи, зо-
крема сесутів (саксінів) [Сокровенное сказание монголов 2002, 
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146, 148]. Рашид ад-Дін повідомляв, що Угедей невдовзі після того 
як став ханом послав Кокошая та Субедея проти кипчаків, саксінів 
та булгар [Рашид ад-Дин 1960, 20–21].

Деякі хроністи мусульманського світу приписували завоюван-
ня, які були здійснені за Бату-хана його великому діду – Чингіз-
хану. Вассаф, Хамдаллах Казвіні та Абу-л-Газі вказували, що землі 
Булгару та Саксіну Чингіз-хан віддав у володіння своєму старшо-
му сину Туші (Джучі) [Тизенгаузен 1941, 80, 91, 204]. Анонімний 
автор Таємної Історії монголів повідомляв, що асутів (алан) та 
сесутів (саксінів) було остаточно підкорено під час походу на за-
хід військ царевичів Бату, Бурі, Гуюка та Мунке [Сокровенное 
сказание монголов 2002, 148].

Р. Почекаєв та Л. Черепнін стверджували, що монголи заво-
ювали Саксін, ще у 1229 р. [Почекаев 2006, 96. ; Черепнин 1977, 
190]. Натомість В. Каргалов вказував лише на те, що монголи 
лише потіснили саксінів та половців (кипчаків) [Каргалов 1967, 
67]. Б. Греков повторив дані Лаврентіївського літопису про вте-
чу саксінів та кипчаків до волзьких булгар [Греков, Якубовский 
1950, 207].

Т. Султанов стверджує, що Саксін був завойований у 1229 р. 
[Cултанов 2006, 206]. А. Халіков та І. Халіуллін припускають, що 
монголи вдерлись у Нижнє Поволжя у 1232 р. Остаточне підко-
рення Саксіну дослідники датували 1237 р. і пов’язували з опера-
цією Мунке та Бучека проти Бачмана [Халиков, Халиуллин 1988, 
9–11, 17]. І. Халіуллін у іншій студії вказує на те, що монголи здо-
були Саксін лише у 1236 р., хоча і зайняли Нижнє Поволжя вже у 
1232 р. [Халиуллин 1988, 24–25]. Л. Де Хартог вважає, що деталі 
кампанії Субедея у Нижньому Поволжі нам невідомі [де Хартог 
2007, 217]. Д. Ісхаков та І. Ізмайлов стверджують, що монгольське 
просування на захід та північ було зупинене відчайдушним опо-
ром кипчаків та волзьких булгар [Исхаков, Измайлов 2000, 50].

Нам невідомо чи у 1232 р. Чингізиди завоювали Саксін. 
Угорський домініканець Ріхард подорожуючи Східною Європою 
не зафіксував монголів західніше Волги, але вказував, що у 
Аланії він не знайшов провідників, оскільки татари були побли-
зу [Аннинский 1940,  79–81]. Плано Карпіні вказував, що сакси 
(саксіни) чинили запеклий опір монголам і відбивали їх штурми, 
щоправда не датуючи цих подій [Карпини 1957, 57–58].

Ми можемо стверджувати, що Нижнє Поволжя та Нижнє 
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Приуралля було окуповано монголами від 1232 р., однак Саксін 
не був остаточно підкорений аж до Великого Західного походу. 
Свідчення перських та китайських джерел про втечу Бачмана на 
острів коло моря дозволяють локалізувати місце його останньої 
битви з монголами у дельті Волги, тобто на території Саксіну 
[Тизенгаузен 1941, 24,  35–36; Храпачевский 2004, 375,  503; 
Бичурин 2005, 200–201]. У такому випадку влада монголів над 
Нижнім Поволжям не була стійкою. 

Тривала боротьба народів Поволжя проти монголів може бути 
пояснена тільки об’єднанням зусиль усіх народів регіону у бо-
ротьбі проти монголів. У зв’язку з цим цілком можливо те, що 
Бачман дістав притулок у Саксіні і разом із волзькими булгара-
ми та саксінами воював проти Чингізидів. Окремі його набіги на 
монголів могли бути успішними. Однак фортуна могла сприяти 
йому тільки до Великого Західного походу, коли у Поволжя вдер-
лись основні сили Чингізидів.

Юліан повідомляючи про те, що монгольські війська вийшли 
на кордон Русі, вказував, що вони вже підкорили Сасцію та Фул-
гарію, а також напали на Ведін, Меровію, Пойдовію, царство 
морданів [Аннинский 1940, 85]. Таким чином угорський доміні-
канець описав події, які відбулись до кінця осені 1237 р. Якщо ві-
рити свідченням Юань-ші то сутички Бачмана з монголами мали 
місце на самому початку Великого Західного походу. Рашид ад-
Дін згадував про них після оповіді про битву на річці Шайо та 
поряд із оповіддю про Баяна та Джику [Тизенгаузен 1941, 35]. 
Перський хроніст не дав чіткої хронології подій, але повідомляв, 
що після того як Бачман був вбитий Мунке разом із іншими царе-
вичами вирушив проти Русі.

Суперечливість свідчень писемних джерел призвела до того, 
що експедицію монголів проти Бачмана дослідники датують від 
1236 до 1240 рр. С. Плетньова та Г. Федоров-Давидов не вказу-
ють, коли саме відбувалась військова монгольська експедиція про-
ти асів та кипчаків [Плетнева 1990, 178–179; Федоров-Давыдов 
1966,  231–232]. М. Джіоєв та Т. Султанов вважають, що страта 
Бачмана мала відбутись не пізніше літа 1237 р. [Джиоев 1982, 13; 
Кляшторный, Султанов 2004, 206; Cултанов 2006, 207–208].

Л. Черепнін стверджував, що Бачман воював проти монголів 
у 1237 р. [Черепнин 1977,  192]. О. Якубовський був схильний 
вважати, що під час монгольського вторгнення у Європу у них в 
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тилу повстали народи Поволжя, у тому числі й кипчаки [Греков, 
Якубовский 1950, 58–59]. Л. Гумільов висловив припущення про 
те, що монголи перемогли Бачмана у 1236 р. і локалізовував вій-
ська останнього у Волзькій дельті [Гумилев 2002, 205]. О. Бубенок 
стверджує, що вищезгадані вожді асів та кипчаків протистояли 
монголам на Середній Волзі [Бубенок 2004, 40–45]. А. Григор’єв 
вважає, що Бачман зазнав поразки у 1236 р, однак не конкретизує 
місце де це відбулось [Григорьевы 2002, 189].

Р.Храпачевський стверджує, що дані події мали місце у 1238–
1239 рр., тобто під час кампанії проти аланів та придушення по-
встання мордви й схильний локалізувати володіння Бачмана у 
прикаспійських степах або у Нижньому Поволжі [Храпачевский 
2004, 353–354]. Є. Миськов та Р. Почєкаєв вважають, що Бачмана 
було переможено не раніше весни 1238 р. чи у 1240 р. [Почекаeв 
2006, 112; Мыськов 2003, 28]. А. Халіков та І. Халіуллін запропо-
нували гіпотезу про те, що Бачман разом із саксінами у Нижньому 
Поволжі воював проти монголів протягом літа 1237 р. [Халиков, 
Халиуллин 1988, 17].

Т. Ольсен зробив припущення, що Бачмана було переможено 
у 1236 р. на північному березі Каспійського моря [Allsen 1983, 5–
24]. Дж. Феннел вважає, що монголи придушили опір народів По-
волжя до осені 1237 р. [Феннел 1989, 116–117, 125]. Л. де Хартог 
стверджує, що Мунке подолав опір поволзьких кипчаків взимку 
1236/1237 рр. [ де Хартог 2007, 218]. Таким чином у західній іс-
торіографії поширене переконання у тому, що монголи перемогли 
кипчаків напередодні вторгнення на землі Русі одночасно з під-
коренням Волзької Булгарії або невдовзі після цієї події.

На нашу думку монголам необхідно було убезпечити свій тил 
на початку Великого Західного походу. Вище ми вже наводили 
свідчення того, що проти Бачмана воював Субедей. Поряд з цим 
ми маємо розлогу оповідь про те, що саме Мунке знищив військо 
Бачмана. Так, хто ж насправді воював у Нижньому Поволжі? На 
це питання неможливо відповісти не врахувавши особливості ви-
світлення монгольського завоювання Дашт-і Кипчак у китайській 
хроніці.

Сяньцзуну (тобто Мунке) був приписаний похід проти кипча-
ків Інаси на чолі якого насправді перебував або Джучі-хан або 
Субедей [Насави 1996,  48–50; Бартольд 1963, 436]. Експедицію 
у степи східних кипчаків напередодні зіткнення з хорезмійця-
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ми мали доручити тільки досвідченому і вмілому полководцю. 
Найбільше такій ролі відповідав Субедей-багатур. За свідчення-
ми Юань-ші саме він здійснив перший розвідувальний похід у 
східну частину Дашт-і Кипчаку [Храпачевский. 2004, 499]. Мунке 
на момент війни з хорезмійцями ще не мав достатнього досвіду 
військових операцій.

Стосовно ж подій Великого Західного походу, метою якого пе-
редусім було підкорення кипчаків то дані китайських хроністів 
свідчать про те, що формальним керівником його був Бату, але вій-
ськове командування знаходилось у руках Субедея [Храпачевский 
2004, 503]. Останній і мав розробити план розгрому військ наро-
дів Східної Європи.

Субедей-багатур послав на пошук Бачмана тумени Мунке та 
Бучека. Дії цих царевичів було лише частиною більш значної кам-
панії і тому не були відзначені у арабських та європейських джере-
лах. Те, що вищезгадані царевичі належали до династії Толуїдів, і 
зумовило розлоге висвітлення їх звершень у перських хроніках.

Рашид ад-Дін від імені Бату-хана вказував, що ’’Каан (Угетай) 
его (Менгу-каана) с братом его (Угетая) Кульканом, с Гуюком, со 
мною, Бату и с уругом Джучи разом отправил у землю Кипчакскую 
и находящиеся в тех краях владения, для завоевания их, и он 
(Менгу-каан), покорив и усмирив племена ольбурлик и кипчаков 
и племена Уркасакана (вар.: Вазукинакан, Вазуфиакана) и черке-
сов, захватил вождя кипчакского Бачмана, предводителя черкес-
ского Тукбаша, предводителя асского Иджиса. Город Маркерман 
взял (также) Менгу-каан, произвёл избиение и грабёж и подчи-
нил’’ [Тизенгаузен 1941, 36]. 

Применшувались здобутки Джучидів. Для порівняння, звер-
шення Берке описані куди менше ніж дії Мунке. Перський хроніст 
вказував тільки, що цей Джучид взяв у полон кипчацьких вождів 
Арджумака, Куранбаса, Капарана яких дослідники вважають пол-
ководцями кипчацького хана Беркуті [Тизенгаузен 1941, 37].

Коротко згадано і про звершення Шибана, хоча той вніс зна-
чний успіх у справу загального успіху Великого Західного по-
ходу, як у Дашт-і Кипчак так і у Центральній Європі. Бату на 
думку Рашид ад-Діна не міг здобути місто Кіф Матішка (Кісель 
Іске, тобто Козельськ) протягом двох місяців, але коли до ньо-
го підійшли сили Кадана та Бурі місто було здобуто за три дні 
[Тизенгаузен 1941, 37].
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До свідчень перських хроністів, що Бачман підняв повстання 
проти монголів, треба підходити вкрай обережно. Беручи до уваги 
той факт, що наприкінці 1237 р. війська Чингізидів підійшли до 
кордонів Русі і знаходились поблизу Володимиро-Суздальського 
та Рязанського князівств вони мали перед тим забезпечити собі 
тил у Поволжі [Аннинский 1940, 86].

Для прикриття корпусу, який згодом здійснив завоювання 
Північно-Східної Русі у Дашт-і Кипчак залишились загони Берке, 
Шибана, Бучека та Бурі. Контроль над степовими просторами був 
життєво важливим для Чингізидів, які відправились у Великий 
Західний похід. Саме через Дашт-і Кипчак у Центральну Європу 
до Бату та Субедея у 1242 р. дійшла звістка про те, що великий хан 
Угедей помер. Майже неможливо те, що Гуюк та Мунке поверну-
лись би безпечно у Монголію через величезні неконтрольовані 
та бунтівні простори. На нашу думку під час Великого Західного 
походу монголи налагодили систему сполучення з Монголією. 

Характерно, що повстання кипчаків, яке мало місце у Східній 
Європі під час того як основні сили Чингізидів перебували у 
Центральній Європі було придушене силами усього двух загонів 
під командуванням Кутана та Сонкура [Тизенгаузен 1941, 38]. 
Резервні сили Джучидів, які від початку не приймали участь у 
Великому Західному поході, допомагали останнім забезпечити 
новий порядок у Дашт-і Кипчак.

Бату, Берке, Бурундай та Субедей не повертались на цілком 
неосвоєні простори і не розбудовували державу на пустому місці. 
До того як вони повернулись з походу стан окупації на цих землях 
підтримували сили улусу Джучі. Таким чином керівники Великого 
Західного походу отримували підкріплення з Середньої Азії, тоб-
то регіону найближчого до театру військових дій. У 1237/1238 рр. 
навіть теоретично не було можливості того щоб під час перебу-
вання монголів на території Північно-Східної Русі Бачман під-
няв повстання. Монголи мали перемогти кипчаків Бачмана або 
одночасно із підкоренням булгар, або невдовзі після цього. Тези 
західних дослідників дістають підтвердження у джерелах. Якщо 
Бачман і був переможений монголами то це мало відбутись до 
вторгнення на Русь. 

Необхідно звернути увагу на участь колаборантів у монголь-
ських завоюваннях. Джерела свідчать про те, що частина насе-
лення Поволжя співпрацювала з монголами. Це були булгарські 
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володарі Баян та Джику [Тизенгаузен 1941, 35] та ймовірно ще 
багато невідомих у історії вождів, яких китайський хроніст на-
звав хабічі [Храпачевский 2004, 503].

Під час війн у Середній Азії на бік монголів переходили кип-
чаки. Перші монгольські походи у Дашт-і Кипчак призвели до 
того, що частина кочової аристократії перейшла на службу до 
Чингизідів. Нам відомо, що один із нащадків згаданого у ’’Юань-
ші’’ хана Інаси відомий під ім’ям Тутука (Тутуха) став керівником 
відділу імператорської гвардії [Кадырбаев 1990, 97–98].

Деякі кипчацькі хани перебували при дворі Чингіз-хана та 
його наступників. Так згаданий у Рашид ад-Діна, хан Куджек 
був старійшиною тих, хто тримав парасольку над Чингіз-ханом. 
Був слугою у монгольського хана і його син Кумурбіш-Куніджі 
[Рашид ад-Дин 1952, 151; Кляшторный, Султанов 2004, 218].

Кипчак Кутуз прославився під час війни з чжурчженями 
у Північному Китаї. Кучунь служив безпосередньо у війську 
Субедея, яке воювало не тільки у Дашт-і Кипчак [Кадырбаев 
1990, 46]. Наступне покоління кипчаків-колаборантів також від-
значились на службі у монгольських імператорів. Найбільш відо-
мі з них Тутуха, Сідур, Ульчейбадур, Байтімур, Кучебадур, Хасан 
[Кадырбаев 1990, 98–102]. Сідур, Хасан, та Ульчейбадур воюва-
ли проти китайців, а Тутуха, Байтімур та Кучебадур прийняли 
участь у війні Хубілая проти кочової знаті Монголії [Кадырбаев 
1990, 98–102].

 Татарське джерело, яке вказує на походження роду арських 
князів від Пачман-салтана (тобто Бачмана), надає інформацію, 
яка непрямо підтверджує свідчення наведені китайськими хро-
ністами. Беручи до уваги вищенаведені факти, нам видається 
ймовірним припущення Є. Кичанова про участь Бачмана у поході 
військ Чингізидів проти Русі [Кычанов 2002, 79–80]. Відсутність 
його біографії у Юань-ші можна пояснити тим, що він не перей-
шов на службу до монгольських імператорів Китаю. У китайській 
хроніці наявна тільки біографія Джучі та стислий перелік його 
спадкоємців від Бату до Узбека у якому відсутні такі відомі хани 
Берке та Телебуга [Кычанов 2001, 31–35]. Життєписи окремих 
Джучидів відсутні у ній, не кажучи вже про представників родо-
племінної аристократії Улусу Джучі.

Навики та вміння Бачмана , ймовірно, у подальшому викорис-
товували Джучиди. Не виключена можливість того, що він серед 
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багатьох невідомих вождів підвладних монголам племен загинув 
десь на території Східної або Центральної Європи, а його нащад-
ки посіли його місце у імперській ієрархії. 

Ан-Нувайрі та Ібн Халдун вказували на те, що кипчацьке плем’я 
токсоба воювало на боці монголів [Тизенгаузен 1884, 540–541]. 
Бачман, який до того воював проти Чингізидів, приєднавшись до 
монгольського війська міг увійти до правлячого прошарку Улусу 
Джучі, який почав формуватися якраз під час Великого Західного 
походу. Інакше складно пояснити чому його рід міг вижити на 
протязі багатьох століть під владою іноземної династії. Подібно 
вождям токсоба він мав опинитися серед інших представників ро-
доплемінної знаті Дашт-і Кипчаку доби панування Джучидів. 

Щодо генеалогії Бачмана існують різні гіпотези. Рашид ад-Дін 
вказував, що він походив із племені ольбурлік (ölberlik (цей етно-
нім згадується Фахр ад-Діном Мубаракшахом під тією ж назвою 
(ölberlik)). Дзузджані, Абу Хайан та ан-Нувайрі називали його 
ольбарі (ölberi), а ад-Дімішкі ольберлю (ölberlü) [Кляшторный, 
Творогов].

Щодо ідентифікації цього етноніму з якимось із кипчацьких 
вождівств у науці не існує загальноприйнятої думки. С. Ахінжа-
нов пов’язав свідчення китайських та мусульманських джерел 
і стверджував, що Бачман належав до ільбарі – елітарної груп-
пи східнокипчацької конфедерації [Ахинжанов 1989, 231–232]. 
Т. Султанов вважає, що він походив з західнокипчацького племе-
ні ельборілі та був ханом передкавказьких кипчаків, кочів’я яких 
простягались від Азовського до Каспійського моря [Кляшторный, 
Султанов 2004, 206]. Б. Кумєков олборілік/ольбурлік/олборілі 
ототожнював із племенем борілі –найбільш могутнім племенем 
східної частини Дашт-і Кипчак [Кумеков 1990, 119,  127]. Кир-
гизький дослідник Р. Абдуманапов вважає, що Бачман походив із 
племені бурджогли. Він також висловив гіпотезу про те, що воно 
було відоме у джерелах, як ельбурі/ільбарі/ольбурлік/бурджогли/
бурчевичі і мало західнотюркське або тюргешське походження 
[Абдуманапов 2002, 153–157].

С. Плетньова [Плетнева 1990, 178] та Р. Кузєєв [Кузеев 1974, 
179] припускають, що ольбурлік –це плем’я бурджогли [Тизенгау-
зен 1884, 541]. За цією гіпотезою Бачман перекочував з берегів Дні-
пра до Волги. Р. Храпачевський [Храпачевский 2004, 353–354] та 
Дж. Феннел [Феннел 1989, 116–117, 125] схильні вважати, що Бач-
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ман походив із західнокипчакських степів, щоправда, не вказуючи 
ханом якого з державних об’єднань кочівників він би міг бути.

Т. Ольсен вважає їх групою східних кипчаків П. Голден при-
пускає, що ольбурлік/ольбурі/ільбарі домінували у східній час-
тині Дашт-і Кипчак, а також були вимушені приймати участь у 
кампаніях монголів [Golden 1986, 5–29; Allsen 1983, 5–24].

На користь причорноморського походження Бачмана мала 
б свідчити башкирська легенда, яка була повідомлена башкир-
ським родовим старійшиною П. Ричкову у XVIII ст. Її головний 
герой – ногайський хан Басман рятуючись від пошесті відкочував 
із Малої Татарії, яка знаходилась неподалік від Криму, до Яїка і 
до гирла Сакмари (суч. р.Самари у Російській Федерації), де за-
сновує свою ставку Актуба. У цій же легенді Крим виступає, як 
батьківщина ногайців [Рычков 1896, 69]. Від Бачмана ведуть свій 
родовід башкири роду бушман-кипчак [Кузеев 1974, 53–59, 114, 
179]. Башкирські роди кипчакського походження вважають, що 
їх батьківщина знаходилась на Кубані [Башкирские шежере 1960, 
95, 108]. Можливо у башкирській легенді про переселення кип-
чаків у Приуралля було модернізовано етнічну номенклатуру й 
кипчаків було у ній замінено на ногайців.

Однак у хроніках не було зафіксовано переселення кипчаків з 
причорноморських степів у Поволжя. Куди більш ймовірною була 
еміграція кипчаків із західноказахських степів. Абу-л-Газі вка-
зував про масову втечу кипчаків до іштяків після того як Джучі 
здобув Гургандж (Ургенч) [Кононов 1958, 44]. Іштяками тюрки 
називали не тільки хантів, а й башкир. Саме за часів панування 
Джучидів у західноєвразійських степах на територію Башкирії 
відбувалось переселення значної кількості кипчаків із приараль-
ських та прикаспійських степів.

Частина з них могла мігрувати за Урал або Волгу. Це мали бути 
ільбарі. Цих втікачів власне і мав очолити Бачман. Монголам та-
кож активно протидіяли кангли. Абу-л-Газі повідомляв про похід 
Джучі з Хорезму проти кипчаків, які були змушені в свою чергу 
відкочувати у володіння іштяків [Кононов 1958, 44]. Таким чином 
на момент завоювання башкир (1236/1237 р.) мало минути при-
близно 15 років від початку війни мешканців так званої Великої 
Угорщини з монголами [Аннинский 1940, 85]. 

Після того як Субедей та Джебе у 1223 р. воювали з русина-
ми та волзькими булгарами, вони мусили пройти Приураллям та  
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землями сучасного західного Казахстану. У біографії Субедея вка-
зівка на зіткнення з канглами, територію кочування яких дослід-
ники здебільшого розміщують у Західному Казахстані, міститься 
після оповіді про Калкську битву [Храпачевский 2004, 522].

Однак це не призвело до їх підкорення, оскільки ще у 1228 р. 
монгольський хроніст розглядав канлінів, як ще не підкорене 
плем’я [Сокровенное сказание монголов 2002, 146]. Підкоренню 
кипчаків Східного Прикаспію завадила війна Чингіз-хана проти 
тангутів. Тільки після її завершення монголи змогли понови-
ти експансію на захід і відправити війська на завоювання Ірану, 
Закавказзя, Волзької Булгарії та Дашт-і Кипчак. Кангли та ільбарі, 
які не бажали ставати підданими Чингізидів, були змушені мігру-
вати з приаральських степів. Одним із їхніх вождів і був Бачман.

На відміну від більшості сучасних йому кипчацьких аристо-
кратів він не мав значних сил і його військ збільшувались лише за 
рахунок тих, хто не бажав коритися монголам. Останніх перські 
хроністи називали заколотниками та втікачами. Подальша екс-
пансія монголів на захід примусила народи Поволжя виступити 
спільним фронтом проти них. Вище вже наводились свідчення 
того, що кипчакам у їх боротьбі з завойовниками допомагали сак-
сіни, волзькі булгари та аси. Тільки разом вони могли впродовж 
тривалого часу чинити ефективний опір монголам.

До Великого Західного походу війна мала характер взаємних 
набігів, які не призводили до якихось значних наслідків. Театром 
бойових дій у 1236–1237 рр. був увесь Поволзько-Приуральський 
регіон. Бачман вів партизанську війну і як повідомляв Джувейні 
до нього приєднувались усі, хто не бажав коритись Чингізидам 
[Тизенгаузен 1941, 24]. Знищення військ цього кипчацького вож-
дя було одним із основних завдань східноєвропейської кампанії.

Проти Бачмана було відправлено один із корпусів війська Чин-
гізидів. Його очолював Субедей, а під його командуванням зна-
ходились багато царевичів. Для того, щоб замкнути Бачмана на 
острові у дельті Волги монголи влаштували облаву на кипчаків 
у Поволжі. Спираючись на дані татарської генеалогії та Юань-ші 
ми можемо стверджувати, що Бачман не був страчений монгола-
ми. Він приєднався до монгольського війська і воював проти Ря-
занського та Володимиро-Суздальського князівств. Його нащад-
ки увійшли до правлячого классу Улусу Джучі, як представники 
місцевої родо-племінної знаті.
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Пошуки кипчацького вождя здійснювались як суходолом так і 
на воді. Знайшовши його монголи подолали опір ільбарі та інших 
кипчаків. Перемога над Бачманом у 1237 р. була водночас і за-
вершенням тривалої боротьби з східними кипчаками (ольбурлік/
ільбарі та канглами) і одним із перших етапів Великого Західного 
походу.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІї РОЗвиТКУ АРАБСЬКОГО 
СУПУТНиКОвОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Сирінська О. А.

За останні 40 років медіапростір арабських країн формувався 
у чіткій відповідності до потреб місцевих авторитарних і центра-
лізованих режимів. Традиційно журналістика в цьому регіоні, а 
її телевізійний різновид особливо, були політичними інструмен-
тами, близько пов’язаними з політикою окремої арабської країни 
[Zayani 2004, 3].

Необхідність застосування космічного зв’язку та запуску спе-
ціального супутника для різних інформаційних та культурних 
цілей вперше була сформульована ще у 1967 році на засіданні 
міністрів інформації арабських країн [Шагаль 1998, 118–119]. У 
1976 році арабські країни дійшли згоди у питанні створення між-
арабських каналів обміну інформацією за допомогою космічно-
го зв’язку. Центр арабського космічного зв’язку «Арабсет» зараз 
знаходиться в столиці Саудівської Аравії м. Ер-Ріяд.

Популярність супутникового телебачення серед населення 
арабських країн, зокрема поява нових, так званих «вільних» жан-
рів з широким застосуванням діалогічного спонтанного мовлення 
носіїв мови з різними соціальними та ціннісними характеристи-
ками, вплив таких жанрів на всі сфери діяльності суспільства вже 
дозволив науковцям назвати ці процеси «інформаційною револю-
цією» в регіоні [Zayani 2004, 1]. Ми спробуємо проаналізувати 
основні тенденції розвитку арабського супутникового телебачен-
ня на нинішньому етапі.

Джон Андерсoн [Anderson 2000] зазначає, що в арабському сві-
ті мас-медіа служили «каналами національного будівництва дер-
жав та постановок для ритуальної комунікації з масових глядачем 
як свідком». Модель ЗМІ, яку в більшості випадків обирали араб-
ські держави, заохочувала так звану «ритуальну комунікацію» з 
театралізованим показом державного апарату і протокольними 
новинами. У демонстрації публічного життя домінували висвіт-
лення сили держави, окремих гілок влади та символічна закон-
ність, що підкріплюється урочистостями з приводу зміни влади, 
в результаті яких не лише маси, але й цілі класи витісняються 
зі шпальт газет та телеефірів і опускаються до ролі звичайних  
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глядачів. На думку В. Різуна, «ритуальна комунікація має голо-
вну суспільну функцію уніфікування й підтримання єдності гру-
пи. [...] Комунікативний процес на ритуальній моделі спілкування 
являє собою акт об`єднання людей в одну групу або підтримання 
такої єдності» [Різун 2000, 29–30].

На думку Вільяма Руфа [Rugh 1987], типологічно арабські за-
соби масової інформації цього періоду відносно спроможності і 
бажання держави втрутитись у процес виробництва медіапродук-
ту, можна розділити на «мобілізуючі», «лояльні» та «диверсивні». 
До країн з мобілізуючими ЗМІ дослідник відніс Алжир, Єгипет, 
Ірак, Сирію, Лівію, Південний Йемен та Судан. Для них була ха-
рактерна тотальна підпорядкованість системи ЗМІ політичній 
системі. Преса використовувалась «революційними режимами» 
для мобілізації активної громадської підтримки своєї політичної 
програми, проти ворогів та перешкод для розвитку держав.

Лояльну пресу (в Бахрейні, Йорданії, Саудівській Аравії, 
Тунісі та Об’єднаних Арабських Еміратах) Руф вважав менш 
агресивною, хоча й вона підтримує режими у пасивний спосіб, 
тобто приділяє їм достатньо багато уваги, але в першу чергу ді-
яльності уряду, його досягненням та завданням. Цей різновид 
ЗМІ відстоює і національні інтереси, однак у менш войовничий 
спосіб. Характерною рисою лояльної арабської преси є форма її 
власності. На відміну від мобілізаційної, котра найчастіше нале-
жить державі, у лояльних ЗМІ в більшості випадків приватний 
власник, однак контролює їх держава непрямими способами. 
Підтримка влади такого типу пресою виражається у пасивному 
прийнятті, недостатній критичності, а також схильності до збере-
ження політичного, економічного та соціального статус кво.

У таких країнах, як Ліван і, меншою мірою, Марокко та Кувейт, 
поширений диверсивний різновид засобів масової інформації, 
для якого характерними є наявність обмеженої свободи та певний 
рівень незалежності. Читачі мають певний вибір у поданій інфор-
мації та висвітлених думках. В цих державах існує багато ЗМІ різ-
них за спрямованістю на споживача ЗМІ, крім того допускаються 
публічні дебати на чутливі теми та критика політики уряду.

Хоча дослідження Руфа стосується більшої мірою друкованих 
ЗМІ та було опубліковане ще у 1987 році, коли трансляції на су-
путниковому телебаченні були привілеєм держави [Zayani 2004, 
4] і за цей час медіапростір арабських країн змінився таким чи-
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ном, що деякі арабські країни можуть належати до різних, часом 
навіть до кількох видів одразу, однак, на думку Зайані, типологія 
мобілізуючої, лояльною та диверсійної преси може бути поши-
рена і на телебачення та інші системи мовлення, не зважаючи на 
форми власності конкретних ЗМІ.

Водночас жителі країн Близького Сходу усвідомлювали від-
даленість моделей ритуальної комунікації від реального життя. 
Типовими відповідями на інформацію щодо життя населення, 
запропонованими державними ЗМІ, стали іронія, цинізм, теорія 
конспіратології в політиці та обговорення у вузькому колі. Дуже 
часто громадяни не впізнавали себе у ЗМІ або ж бачили схематич-
ні та неповні картинки більш складних реалій життя.

Більш структуровану відповідь на такий розподіл сил у меді-
апросторі дали масові перегляди новин різних ЗМІ та їх аналіз 
з метою інтерпретації та декодування інформації. Перегляди у 
кафе, діваніях, під час звичайних вечірніх походів у гості обов’яз-
ково включали обговорення новин з різних джерел інформації та 
спроби їх інтерпретації не з точки зору кінцевого споживача, а з 
метою розуміння справжніх подій, що стоять за повідомленнями 
через визначення їх основної думки. 

Низька якість новин та набуття реципієнтами, які самі стали 
більш освіченими, навичок читати інформаційні повідомлення 
«між рядків» призвела до розбалансування системи ритуальної 
комунікації. Прагнення до комплексного сприйняття зовнішнього 
світу виражалось у отриманні відповідних інструментів – спочат-
ку звичайних магнітофонів, пізніше вже багатоканального теле-
бачення, а зараз доступу до мережі Інтернет та якомога дешев-
ших, але з широкими можливостями, телефонів. Вирішальним 
ударом по домінуванню ритуальної комунікації на Близькому 
Сході виявилось формування такої ситуації, коли споживачі, що 
прагнуть отримати високі технології та мають на це можливості, 
отримують бажані нові засоби масової інформації і відбулось їх, 
так зване, «злиття».

Джон Андерсен вважає [Message 2000], що супутникове теле-
бачення та Інтернет, а також касети, листівки, журнали, телефони, 
можна віднести до так званих «даун-маркет» технологій (спожи-
вачами яких є «ап-маркет публіка» – тобто та, здебільшого осві-
чена, частина населення країни, що може собі дозволити щось 
більше ніж «джентльменський набір пересічного громадянина» 
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у вигляді газети до сніданку, радіоточки на кухні та антени на-
земного телебачення), основною рисою яких є те, що на відміну 
від традиційних засобів масової інформації – наземного телеба-
чення та радіо, друкованих ЗМІ, – які створюються державою та 
висвітлюють проблеми «національного будівництва», нові ЗМІ 
«демонополізують комунікацію та інтерпретацію інформації» в 
арабському світі. Зокрема, він вважає, що досі недооціненими за-
лишається досвід розповсюдження на касетах перед Ісламською 
Революцією в Ірані заборонених у офіційній пресі проповідей 
Аятоли Хомейні.

Під час свого виступу на семінарі в Університеті Джорджтауна 
він зазначив, що «даун-маркет» інформаційні технології надають 
певної приватності дебатам та стилю публічних форумів, що про-
являється у «неформальності та глибині політичних ток-шоу на 
арабських каналах супутникового телебачення, таких як, напри-
клад, «Al-Jazeera» [Message 2000].

Перший канал супутникового телебачення, що з’явився в араб-
ському медіапросторі, – Egyptian Satellite Channel – розпочав своє 
мовлення 2 грудня 1990 року спочатку по 13 годин на добу, а піз-
ніше став цілодобовим. До сітки його програм входили інформа-
ційні, розважальні, релігійні та медичні програми, спрямовані не 
лише на власне єгипетського глядача, але й за кордон – на спожи-
вачів у країнах Близького Сходу, Північної Африки та численних 
арабських громад у Європейському Союзі. 

У 1991 році було засновано Middle East Broadcasting Center 
(MBC), за яким стоять саудівські власники. Канал МВС, що з’я-
вився на його основі, став першим справді панарабським супут-
никовим каналом телебачення, мережа якого включала новини, 
сімейні, розважальні та культурологічні програми з усіх араб-
ських країн та Європи. З 1992 по 1994 рік до процесу створення 
супутникового мовлення підключились арабські країни Перської 
затоки, з 1993 р. цю ініціативу підхопили й інші держави регіону, 
такі як Йорданія, Туніс, Марокко та Алжир. На той час більшість 
супутникових каналів були в державній власності відповідних 
країн. Існували також дві приватні супутникові мережі Arab Radio 
and Television (ART) та Orbit, що орієнтувались переважно на роз-
важальне мовлення. У 1996 році було засновано панарабський ін-
формаційний канал «Al-Jazeera». А вже у 2000 р. всі арабські кра-
їни мали свої супутникові телевізійні канали [Ghadbian, 2001].
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Мухаммад Айіш [Ayish 2002, 139–144] запропонував таку 
типологію арабських супутникових телевізійних каналів, що 
включає три основні моделі супутникового телебачення у араб-
ській політичній комунікації: традиційна, підконтрольна дер-
жаві (Сирія), реформістська, але знову ж таки контрольована 
державою (супутниковий канал Abu Dhabi) та ліберальне комер-
ційне телебачення як приклад катарський супутниковий канал 
«Al-Jazeera».

Хоча ця типологія не відображає всієї різноманітності араб-
ських супутникових телевізійних каналів та не дає їх повної так-
сономії та змісту категоризації, однак завдяки їй можна скласти 
певне уявлення про широку розмаїтість медіапроектів і, в першу 
чергу, про рівень впливу держави на розвиток телебачення вза-
галі та супутникового зокрема в кожній окремій арабській країні.

Слід звернути увагу на декілька основних тенденцій у розви-
тку ЗМІ на Близькому Сході та подальші зміни у їх позиціях, а 
саме: претензії Єгипту на лідерство в арабському медіапросторі, 
зосередження супутникових каналів у руках приватних саудів-
ських власників, спалах фрагментарної медіаактивності в Лівані, 
поява інформаційних супутникових каналів, створення спільних 
медіапроектів між арабськими та неарабськами телеканалами, зо-
крема активність англо- та франкомовних гравців на арабському 
медіаринку, значні фінансові вливання в супутниковий медіари-
нок Іраку з боку іноземних та внутрішніх інвесторів, а також по-
ява широкої супутникової сітки мовлення в одній з найбідніших 
країн арабського світу Марокко.

На думку Зайані [Zayani 2004, 8], Єгипет як країна з давньою, 
в тому числі й журналістською, традицією свого часу справляла 
значний вплив на розвиток медіапростору регіону завдяки куль-
турній спадщині, політичній вазі держави та розвиненій медіа-
інфраструктурі. Ще задовго до появи супутникового телебачення, 
арабські країни, де це дозволяла політика, покладались на єги-
петські ЗМІ як на основне джерело новин для свого телебачення, 
оскільки через громадянську війну в Лівані з середини 70-х до 
середини 90-х років 20 ст. та фактичне виключення цієї держави 
на той період з медіапроцесів, Єгипет не мав конкурентів у галузі 
медіа. Крім того, єгипетська культура та завдяки цьому й єгипет-
ський діалект – зараз добре зрозумілий у всьому арабському сві-
ті – пронизували близькосхідний регіон.
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Приклад Єгипту цікавий як зразок для дослідження питання 
співвідношення ЗМІ та політики в історичній перспективі [Zayani 
2004, 8]. Розвиток супутникового телебачення в цій країні як од-
ного з чинників впливу на політику в регіоні став другою поді-
бною спробою Єгипту захопити домінування у інформаційній 
сфері. Так, у 1953 році в Каїрі вийшла в ефір радіостанція «Sawt 
al Arab», головною метою якої було посилення арабського націо-
налізму та відображення політики єгипетського уряду. Ця радіос-
танція мала надзвичайний пропагандистський вплив на арабську 
аудиторію у 1950–1960 роках як уніфікуюча сила, що поширю-
вала погляди єгипетського президента Гамаля Абдель Насера на 
панарабізм та питання арабської єдності. Крім того, ця радіостан-
ція, на думку Марвана Крайді [Kraidy 2003], щедро фінансува-
лась режимом Насера як сила, що мобілізувала арабські маси на 
політичну боротьбу з Ізраїлем та з багатими правлячими режи-
мами країн Перської затоки. Досить цікавим є той факт, що не-
зважаючи на відмінності у тому, який засіб у технічному значенні 
використовується, стиль і зміст деяких програм «Sawt al Arab» 
можна відслідковувати навіть у програмах такого порівняно но-
вого виду ЗМІ, як інформаційний канал (наприклад, у програмах 
найпопулярнішого на сьогодні арабського супутникового каналу 
«Al-Jazeera», який деякі дослідники [Zayani 2004, 9] як новий ре-
сурс для ідеї «арабської єдності»).

З розвитком супутникового телебачення Єгипет (нагадаємо, 
що саме ця країна першою запустила свій канал у 1990 році) на-
магався вибороти звання найбільшого провайдера програм для 
нього, спочатку через Arabsat, а пізніше через інвестування у те-
лекомунікаційні технології та запуски власних супутників. Так, з 
1998 по 2000 роки було запущено супутники Nilesat 101 та Nilesat 
102, на яких розпочали мовлення державні канали Egyptian Radio 
and Television Union (ERTU). В рамках цих проектів було започат-
ковано діяльність низки різноманітних за тематикою та цільовою 
аудиторією каналів, серед них розважальні, культурні, освітні 
тощо.

Наомі Сакр [Sakr 2001] також вказує на те, що досягненням 
Єгипту в галузі розвитку ЗМІ сприяли такі чинники як престиж-
ність цієї країни та її прагнення впливу на регіональному рівні: «...
доходи самих каналів не були основним мотивом, що стояв за цим. 
Натомість це було пов’язано з рішенням провідної еліти представ-
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ляти образ Єгипту у вигляді «зв’язаної (cohesive) громади» для 
глядачів в середині країни та за кордоном. Багато компонентів 
супутникового проекту, задуманого та втіленого в Каїрі… були 
пов’язані з особливим офіційним баченням ролі Єгипту в регіо-
ні та на міжнародній арені, його спроможності стати противагою 
Саудівській Аравії та її майбутньому економічному розвитку».

В свою чергу Саудівська Аравія, як країна з відносно великою 
кількістю населення (порівняно з іншими державами Перської 
Затоки) та розвиненою системою ЗМІ сконцентрувала в руках при-
ватних інвесторів зі складу близької до королівської сім’ї місцевої 
супереліти досить серйозні потужності в галузі супутникового те-
лебачення. Однак концентрація їх в руках саудівських магнатів по-
яснюється не лише економічними, але й політичними причинами. 
Дуглас Байд звертає увагу на те, що Саудівська Аравія належить 
до того довгого списку арабських країн, що використовують своє 
багатство для впливу на те, «що про них пишуть в арабській пресі 
загалом та ліванській пресі зокрема» [Цитата за Zayani 2004, 10].

В останні кілька десятиліть за гроші саудівських магнатів було 
створено цілу медіаімперію з постійно зростаючою кількістю су-
путникових каналів. Саудівська Аравія вже контролює значну час-
тину арабської преси та істотно впливає на телевізійне мовлення 
через своїх власників ЗМІ. Фактично вона контролює цілі медіа-
конгломерати – Orbit Communication, Arab Radio and Television 
(ART), Middle East Broadcasting Corporation (MBC), яка є частиною 
ARA Group International – медіаконгломерату, що включає низку 
радіо- і телевізійних компаній, що ведуть мовлення в арабському 
світі. Ця країна має відношення і до таких арабських видань, як 
лондонські газети Al-Sharq Al-Awsat та Al-Hayat, котрі, як вважа-
ється, що відображають погляди уряду, хоча й проводять відносно 
вільну редакційну політику. Достатньо велика кількість подібних 
мереж ЗМІ, хоча й заснована у столицях європейських держав, ви-
являється тією чи іншою мірою контрольованою державою.

Такий стан справ допомагає уряду Саудівської Аравії відвер-
тати проникнення зовнішніх ЗМІ шляхом забезпечення альтер-
нативи для іноземних супутникових каналів телебачення, покра-
щувати власний імідж та впливати на національних мовників за 
межами країни. 

Однією з цілей Саудівської Аравії у зовнішній політиці поля-
гає в тому, щоб впливати на зміст телевізійних програм прямими 
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та непрямими (через власників) способами, а також забезпечува-
ти гегемонію королівської родини загалом. На думку Наомі Сакр 
[Sakr 2001], супутникові технології створюють нову арену, на 
якій державні та недержавні гравці у Саудівській Аравії можуть і 
змагатись, і співробітничати.

Цікавим є динамічний розвиток супутникового телебачення 
представниками королівської родини і з огляду на вимоги тих кон-
сервативних релігійних представників, що зараз є членами провід-
них саудівських прошарків населення, наприклад те, що на фоні 
сучасних і відносно вільних ЗМІ у країні заборонені публічні кіно-
театри, не заохочуються громадські гуляння, розваги, а також воло-
діння супутниковими антенами, нехтуються дебати у пресі, нав’я-
зуються обмеження та діють жорсткі закони цензури. Саудівські 
потужності в галузі мас-медіа створюються частково як противага 
можливому згубному впливу іноземних ЗМІ та обмеження натиску 
західної культури на місцеві традиції [Zayani 2004, 10–11].

Таким чином, у цих процесах відстежуються дві суперечливі 
тенденції: з одного боку, Саудівська Аравія намагається викорис-
товувати супутникові технології для внутрішнього та зовнішньо-
го впливу на інші арабські ЗМІ через напівприватні, високо осна-
щені, орієнтовані на Захід іноземні за місцем прописки засоби 
масової інформації, а з іншого боку, обмежує доступ місцевого 
населення до деяких нових ЗМІ і технологій.

Але при всьому сказаному, саудівська медіа-імперія не має 
якогось чіткого та повторюваного повідомлення, за яким аудито-
рія могла б чітко її ідентифікувати. Крім політичності, саудівські 
ЗМІ можна також охарактеризувати як комерційні медіа-проекти. 
Доволі цікавим є також те, що більшість каналів західного зразка, 
які з’являються знову і знову завдяки щедрому фінансуванню з 
боку саудівських магнатів, пропонують своїм глядачам як необ-
хідний придаток широкий асортимент популярних програм не 
дуже високої якості. Саме цим пояснюється недовге співробітни-
цтво Orbit з арабською службою ВВС, на базі якої пізніше з’явив-
ся канал «Al-Jazeera». Таким чином, медійний досвід Саудівської 
Аравії є найкращим прикладом бізнес-проектів у галузі ЗМІ, що 
стали можливими завдяки фінансовим потугам її медіамагнатів, 
чиї бізнесінтереси можуть збігатись чи розходитись, але єдині 
вони в тому, що не шкодують грошей на потужні фінансові інвес-
тиції у телебачення.
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Ліван – це ще одна розвинена з точки зору системи засобів 
масової інформації країна, чия журналістська традиція засно-
вувалась на специфічній демографічній, етнічній, політичній та 
історичній ситуації, що характеризує регіон Леванту. Досвід, на-
бутий цією відносно невеликою державою в галузі політики та 
ЗМІ, надає ліванським мас-медіа регіональної важливості та пан-
арабського впливу [Zayani, 2004:12–13]. Протягом багатьох років 
ліванська преса розвивалась під впливом багатоконфесійного 
суспільства, в умовах політичного плюралізму і толерантності до 
політичних супротивників. Це відображалось у змісті публікацій 
газет та журналів звернених не лише на читачів, в середині краї-
ни, але і за кордоном. Не дивно, що в багатьох арабських країнах 
ліванські газети часто заборонялись, оскільки вони мали беззапе-
речний культурний та політичний вплив на Близький Схід.

Водночас ліванські друковані ЗМІ та телебачення є нетиповим 
явищем для арабського світу. Ця атиповість полягає у трьох осно-
вних аспектах: комерційній логіці, ліберальному наповненні про-
грам та багатоетнічному фоні.

Ліванське супутникове телебачення комерційне, але платне. На 
думку Яхйя Камаліпура та Хаміта Моуляна, відсутність фінансо-
вої самоокупності роблять більшість ЗМІ «відкритими для контр-
олю зацікавленими групами, що включають як арабські режими, 
так і іноземні представництва» [Kamalipour, 1994]. Так само, як 
і друкована преса, окремі канали ліванського телебачення від 
початку засновувались як приватні підприємства направлені на 
отримання прибутку. У 1959 році розпочала своє мовлення La 
Compagnie Libanaise de Television (CLT) – комерційне підприєм-
ство з фінансовим капіталом ліванського бізнесу та французьких 
акціонерів. У 1978 р. Ліван був єдиною країною, де телевізійні 
мережі залишались повністю у приватній власності.

Слід також зазначити, що як ліванські телевізійні канали, що 
частково спонсоруються урядом, так і повністю приватні підпри-
ємства, отримують прямі надходження від реклами і звертають 
велику увагу на здобуття фінансової вигоди. Ліванська корпора-
ція міжнародного мовлення (Lebnanese Broadcasting Corporation 
International – LBCI) та Future TV дуже чітко проявляють цю 
тенденцію. Наприклад, під час священного для мусульман мі-
сяця Рамадан християнська LBCI щодня, в найбільш рейтинго-
вий час, демонструвала програми молодого та харизматичного  
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єгипетськогомусульманського проповідника Амра Халіфи, який 
проводить мусульманську службу та проповідує ісламу у емоцій-
ному стилі телеєвангелістів, що привертає увагу багатьох гляда-
чів. На думку Марвана Крайді [Kraidy, 2000], ліванські канали, які 
створювались у першу чергу як самоокупні підприємства і працю-
ють в рамках жорсткого конкурентного ринку, намагаються роз-
ширити свою аудиторію шляхом конкуренції з іншими каналами.

Ще дві риси, які відрізняють ліванські супутникові канали від 
решти арабських аналогів, – їх орієнтація на неформальність спіл-
кування, розважальність, що робить їх особливо популярними в 
регіоні Перської затоки, а також обговорення тем, табуйованих в 
інших арабських країнах. Наприклад, LBC ставить у сітку пере-
дач яскраві та вільні програми, що в більшості випадків дозво-
ляють собі більше, ніж інші арабські канали навіть у зображенні 
жінок та відносно більш розкуту редакційну політику відносно 
відкритих сексуальних образів та зображень [Zayani 2004, 14].

Загалом політика Лівану в галузі ЗМІ є найбільш лібераль-
ною серед усіх арабських країн. Під час громадянської війни тут 
процвітало мовлення без ліцензії, і на початок 90-х років 20-го 
ст. в країні було близько 50 мовників, що представляли фактич-
но кожну ліванську етнічну, релігійну, лінгвістичну та політичну 
спільноту [Zayani 2004, 14]. Аудіо-відео закон від 1994 року вре-
гулював діяльність у галузі теле- та радіомовлення, санкціонував-
ши супутникове телебачення та ефективно скоротивши кількість 
каналів. Кожне помітне релігійне чи політичне угрупування має 
свою приватну телевізійну станцію.

Таким чином, у випадку з Ліваном роль державних інституцій 
в утвердженні державної монополії на мовлення є набагато ниж-
чою, ніж в інших арабських країнах. Спектр супутникового теле-
бачення Лівану включає в себе LBCI – розважальну сітку мароні-
тів, MTV – християнську православну мережу, що пізніше потра-
пила під загрозу закриття, Future TV – телевізійна станція, якою 
офіційно володів ліванський медіамагнат, бізнесмен та колишній 
прем’єр-міністр Рафік аль-Харірі, NBN (National Broadcasting 
Network) – канал, що належить спікеру парламента Набіху Беррі 
та Al-Manar Satellite Channel – мережа, котра служить рупором 
для шиїтського угрупування Хізбулла, бази якого розміщенні на 
півдні країни [Zayani 2004, 15].

Слід окремо відмітити той факт, що хоча як на арабську дер-
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жаву ситуація зі свободою преси в Лівані є вражаючою, однак і 
тут не обійшлось без певних обмежень. Через геополітичне ста-
новище країни ліванське супутникове телебачення у свою чергу 
є об’єктом політичного впливу регіональних гравців. Ключова 
роль у цих процесах належить Сирії, котра свого часу сприяла 
припиненню громадянської війни в Лівані. Як приклад можна, 
зокрема, навести використання певної самоцензури ліванськими 
засобами масової інформації по відношенню до подій у Сирії в 
той час, коли уряд Рафіка аль-Харірі налагодив хороші відноси-
ни з Дамаском. Крім того, Рафік Харірі мав непрямі, але дуже 
тісні зв’язки із Саудівською Аравією (саме там він розпочав своє 
сходження до бізнес олімпу, одружився), мав свою частку ак-
ції у місцевій корпорації АRT, що через корпорацію Arab Media 
Corporation, є акціонером ліванського каналу LBCI.

Отже, не зважаючи на розвинену мережу телевізійних кана-
лів у Лівані не існує єдиної програми їх розвитку та діяльності, 
такої як наприклад у Єгипті, де основною метою супутникового 
телебачення є пропаганда позитивного іміджу країни. Ліванські 
телеканали переважно представляють інтереси релігійних угру-
пувань та політичні програми власників. Вони часто стають лише 
інструментом в руках представників різних конфесій та політич-
них організацій чи окремих діячів, а не місцем для публічних 
обговорень тем, що стосуються розвитку країни та задоволення 
широких соціальних потреб її громадян. Це призводить до ніве-
лювання їх панарабського впливу. Саме тому таланти місцевих 
журналістів визнаються, головним чином, закордоном, де власне 
часто знаходяться й головні офіси самих ліванських каналів.

Несподіваний інформаційний вибух в арабському телевізійно-
му мовленні був спричинений відкриттям арабського інформа-
ційного супутникового телевізійного каналу новин «Al-Jazeera», 
який здобув популярність в арабських телеглядачів, завдяки ви-
світленню альтернативних точок зору, що не рідко суперечили 
офіційній позиції урядів країн регіону [Ghadbian 2001]. Успіх 
цього каналу призвів до появи низки арабомовних аналогів, що 
стало унікальним та несподіваним явищем для Близького Сходу 
та Північної Африки. Нові телеканали, що з’являються в регіоні 
як гриби після дощу, є напівприватними або приватними підпри-
ємствами, що працюють в умовах, які відрізняються від держав-
них арабських супутникових каналів [Zayani 2004, 15].
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Поява нових інформаційних супутникових проектів привер-
нула додаткову увагу до арабського медіапростору і призвела до 
того, що частина вже діючих супутникових каналів з головними 
офісами на території європейських країн почала переміщуватись 
назад до арабського світу. Конкуренція, велика кількість коштів, 
що виділяються на діяльність телебачення, та відносно швидкі 
перспективи отримання прибутку від реклами змушують ці кана-
ли повертатись у середовище, де ще кілька років тому про свобо-
ду слова не було й мови. На даний момент свобода слова є саме 
тим товаром, який просто необхідний для будь-якого каналу но-
вин, котрий сподівається стати успішним проектом у дуже жор-
сткому конкурентному медіасередовищі арабських країн [Zayani 
2004, 16].

Досить цікавим є також те, що ці нові медіапроекти не мають 
відношення до аналогічних інвестиційних проектів кінця 80-х – 
початку 90-х років минулого століття. Ще 10 років тому сама дум-
ка про те, що такі країни, як Катар, Об’єднані Арабські Емірати і, 
певною мірою, Марокко зможуть обігнати за кількістю та якостю 
телевізійних супутникових каналів Єгипет чи Ліван, вважалась 
би нісенітницею. На даний момент увагу медіаінвесторів при-
вертає Дубай, позиціонуючи себе як потужний регіональний ме-
діа- та рекламний центр з надсучасною комунікаційною інфра-
структурою та гнучким законодавством. З огляду на політичну 
орієнтацію нові інформаційні телевізійні канали є також досить 
різношерстими. Частина з них приділяє багато уваги обговорен-
ню серйозних політичних, економічних та соціальних питань, од-
нак жоден з нових і старих інформаційних каналів не йде в порів-
няння з катарським каналом «Al-Jazeera» [Zayani 2004, 16–17].

 Остання відома в арабському світі як інформаційний канал, 
тобто такий, що спеціалізується на подачі новин та коментарів до 
них. Його було засновано у 1996 році в Катарі як перший такого 
роду засіб масової інформації. Поява на арабському медіапросто-
рі «Al-Jazeera» стала початком нової ери розвитку телебачення на 
Близькому Сході. За недовгу історію свого існування цей канал 
заслужив повагу мільйонів глядачів не тільки в арабських краї-
нах, але й в усьому світі завдяки новим підходам у подачі новин, 
сміливості журналістської ініціативи та революційних зусиль у 
перебудові арабського медіа простору, до того часу зв’язаного 
державним контролем, і став справжнім флагманом свободи сло-
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ва в регіоні. Підхід до новин, запропонований «Al-Jazeera», ще 
10 років тому був неможливим в умовах арабських країн.

Донедавна на арабських екранах було дуже мало інтерв’ю, ток-
шоу, можливості прямої участі глядачів у програмах та прямих 
трансляцій подій, важливих для суспільства. У цьому відношен-
ні катарський супутниковий канал з живими дебатами, гострими 
коментарями та різнобічним висвітленням суспільно важливих 
подій виявився такою новинкою авантюрою в галузі відкритих 
дебатів, на які до цього інші канали наважувались дуже рідко, що 
«Al-Jazeera» перетворилась на форум для панарабської політич-
ної дискусіїї. Позиціонучи себе як канал, що подає «погляд та 
інший погляд» (слоган «Al-Jazeera»), тобто інформацію, надану 
як офіційними особами держави, так і їх політичними супротив-
никами, він здобув славу такого, що дає можливість висловитись 
широкому колу політичних груп, опозиційних до уряду, надає їм 
платформу для резонансних заяв, що є не типовим для регіону 
явищем [Zayani 2004, 17].

Тому не дивно, що «Al-Jazeera» вважають засобом, який що 
може потенційно впливати на політичну ситуацію в арабському 
світі. Часом каналу вдавалось домогтись того, що офіційна влада 
в тій чи іншій арабській країні переставала бути пасивним свід-
ком подій, що відбувались навколо як у регіональній, так і міжна-
родній політиці. Справжній резонанс викликали прямі трансляції 
афганської та іракських кампаній США, коли «Al-Jazeera» опини-
лась у центрі регіональної політики.

Водночас цей канал, як кожне нове явище, викликає певний 
скептицизм як у самому арабському світі, так і за його межами. 
Глядачів можуть не влаштовувати програмна сітка та порядок ви-
світлення питань, інші мають серйозні сумніви в об’єктивності 
каналу, чому надає додаткові підстави його фінансування з боку 
держави Катар та панарабська орієнтація. Зокрема, Робін Аллен 
та Джеймс Друммонд [Allan Drummond 2001, 1] звернули увагу 
на те, що він аналізує політику практично всіх арабських країн, 
але уникає відкритого обговорення внутрішньої політики країни, 
де знаходиться його штаб-квартира та за дивним збігом обставин 
найбільша американська база в регіоні. Після яскравого спалаху 
у висвітленні антитерористичної кампанії США в Афганістані ка-
нал став мішенню для критики за графічність зображень, переко-
си у висвітленні подій, яскраво виражену тенденцію до надмірної 
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сентиментальності та демагогії [Ajami 2001, 48]. Деякі аналітики 
розглядають «Al-Jazeera» як пропагандистську машину, що сприяє 
поширенню арабського радикалізму та антизахідних сентиментів 
[Chafets 2001, 37; Rosemberg 2001], але канал заперечує подібні 
звинувачення і заявляє, що лише намагається виконати обіцянку, 
яку дав у своєму слогані, тобто подавати в ефір крім основної, 
також і протилежну точку зору.

В арабському світі «Al-Jazeera» часто стає джерелом дипло-
матичних криз, викликаних інформацією та коментарями в її 
програмах. У 2002 році 5 країн Перської затоки навіть прийняли 
спеціальну резолюцію про бойкотування каналу в разі, якщо він 
не змінить тон висвітлення політики в сусідніх країнах, що свід-
чить як про об’єднуючу, так і надзвичайно суперечливу роль «Al-
Jazeera» в регіональній політиці [Al-Hayat 2002, 4]. Кілька разів 
програми випущені в ефір каналом спричиняли відкликання по-
слів деяких держав або навіть закриття його бюро в тій чи інші 
країні, чию внутрішню політику, на думку її уряду було непра-
вильно зображено в репортажі чи аналітичному матеріалі.

Завдяки неоднозначності висвітлення новин, «Al-Jazeera» за-
лишається явищем незвичайним для арабського світу, з яким, од-
нак, намагаються змагатись за симпатії глядачів інші старі та нові 
інформаційні канали. На сьогодні арабські телеглядачі мають 
можливість вибору серед арабських та неарабських супутнико-
вих каналів новин. Крім «Al-Jazeera», інформаційними є канали 
«ANN», «Al-Arabiya», «Al-Mustaqilla», «ANB», «Al-ALAM», «Al-
Fayhaa», «Al-Hurra», «Al-Ekhbariya» тощо. Більшість з них з’яви-
лась після «Al-Jazeera» та належить іншим власникам. Ці канали 
намагаються певним чином копіювати її програми, однак з різним 
ступенем успішності [Zayani 2004, 19]. Свого роду флагманами у 
цьому процесі виступають оновлений хоча й не інформаційний 
супутниковий канал «Abu Dhabi TV», який має достатньо ресур-
сів, хороший персонал та відносно широку аудиторію, а також 
та нещодавно створений інформаційний канал «Al-Arabiya», що 
веде мовлення з Dubai Media City, однак у першу чергу пов’яза-
ний з каналом саудівським каналом МВС.

У найближчому майбутньому цілком можливою є поява на ме-
діаринку арабських країн нових міжнародних акторів з іноземни-
ми власниками. Серед уже існуючих подібних проектів можна зга-
дати короткотермінове співпробітництво ВВС та Orbit, що стало 
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прецедентом для регіону, а також арабомовні сайти ВВС та CNN, 
іранський арабомовний телевізійний канал Al-AlAM, арабомовні 
радіостанції Radio Sawa практично в кожній арабській країні та 
окремо Radio IRAQHURR для Іраку, телекомпанію «Al-Hurra», 
що ведуть мовлення за прямої підтримки американського уряду 
та Middle East Television Network – американський канал, що веде 
мовлення арабською мовою та політично пов’язаний з арабською 
медіасферою, а також різного роду релігійні канали. Все це ще 
більше урізноманітнює ринок арабського телебачення. Слід та-
кож відмітити появу франко- та італомовних супутникових кана-
лів, мовлення яких спрямоване на країни Північної Африки, зо-
крема регіону Магріб, де значна частина населення володіє цими 
мовами, нерідко навіть краще ніж арабською [Mostefaoui 1995].

Досить цікавими є також повідомлення про можливість по-
яви російського інформаційного арабомовного каналу (аналогу 
англомовного «Russia Today»). За початковим задумом його мав 
очолити одіозний для мусульман Росії колишній керівник мос-
ковського бюро телеканалу «Al-Jazeera» Акрама Хузама, відомий 
також однозначною підтримкою будь-яких дій і висловлювань 
російського патріарха Алексія ІІ та негативним ставленням до ко-
льорових революцій на теренах колишнього СНД. Однак згодом 
цей журналіст відмовився брати участь у проекті і залишив краї-
ну [Верлин, 2006]. Своє рішення він пояснив тим, що «не збира-
ється займатись пропагандою» [Верлин 2006].

Окремо слід згадати і про появу широкої мережі популяр-
них супутникових каналів у таких країнах, як Марокко та Ірак, 
але водночас слід зазначити, що їх спричинили різні фактори. 
В Марокко, на відміну від інших держав, де супутникове теле-
бачення залишається державним, існує система спеціалізова-
них супутникових каналів. Крім офіційного «Al-Maghribiya», 
та його європейського варіанту, існує також культурологічний 
другий канал марокканського телебачення «2М», який незважа-
ючи на те, що веде мовлення переважно арабською мовою, серед 
глядачів носить французьку назву «дюзем», причому, за нашими 
спостереженнями, так його називають представники всіх соці-
альних верств країни. Крім того, досить цікавим є той факт, що 
Марокко встигло запустити свій дитячий канал «Ar-Rabi’a» ра-
ніше ніж це зробили в Катарі, де дитячий супутниковий канал 
діє під патронатом уряду, є спільним проектом держави й каналу 
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«Al-Jazeera» і називається «Al-Jazeera Children Channel (JCC)». 
Ще одним здобутком цієї арабської країни стало створення ре-
лігійного марокканського телевізійного каналу As-Sadisa та спе-
ціалізованого спортивного каналу, на який до Марокко спромо-
глись лише медіамагнати з Dubai Media City. Така медіаактив-
ність ще зовсім недавно чи не найбіднішої арабської країни, не 
пройшла повз увагу саудівських медіамагнатів та стала причи-
ною появи на цьому ринку спеціального супутникового каналу 
з мережі розважальних каналів МВС, спрямованого на Північну 
Африку.

Якщо в Марокко більшість супутникових каналів залишаєть-
ся у державній власності і така різноманітність за змістовим на-
повненням та спрямованістю на глядача, можливо, є намаганням 
уряду продемонструвати прихильність до демократичних прин-
ципів та цінностей, то у випадку з Іраком ситуація є набагато 
складнішою.

Розвиток супутникового телебачення в цій країні дуже схожий 
на ліванський приклад з тією важливою різницею, що на відміну 
від ліванських супутникових каналів, здебільшого платних, прак-
тично всі іракські супутникові телевізійні канали є безкоштовни-
ми. Ще однією важливою відмінністю є те, що на розвиток медіа-
інфраструктури в цій країні чимало коштів виділяють іноземні 
держави, такі як США та Іран. Так само, як Ліван, Ірак є країною, 
де представлена величезна кількість релігійних та етнічних гро-
мад, тому чимало іракських супутникових каналів фінансується 
коштом місцевих олігархів – представників різних політичних, 
релігійних та етнічних угрупувань.

Неінформаційні канали (здебільшого державні та деякі комер-
ційні) пішли шляхом переформатування, що найчастіше виража-
ється зміною наповнення сітки телевізійних програм у бік збіль-
шення кількості розважальних, покращенням якості випусків 
новин, аналітичних програм та зміною засобів їх подачі з метою 
залучення більшої кількості глядачів. Навіть у таких жанрах, як 
огляд преси (канал «Al-Fayhaa TV») чи у тексті ведучих коротких 
випусків новин, які традиційно характеризується неспонтанніс-
тю мовлення, диктори звертаються за коментарями до репортерів 
або свідків, що перебувають на місці події. Таким чином, до теле-
ефіру потрапляє непідготовлене живе мовлення арабської вулиці. 
Деякі телевізійні канали перейшли на формат новин з двома ве-
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дучими, наприклад, «Dubai TV». Це, на думку консультанта ка-
налу Саміра Хамза, дає можливість ненав’язливого політичного 
аналізу [Davies 2004].

За спрямованістю на глядача, неінформаційні канали можна 
поділити на сімейні, культурологічні, розважальні, музичні, релі-
гійні, спортивні та дитячі. Музичні канали здебільшого транслю-
ють кліпи арабських співаків, трансляції з їх концертів, окремі з 
них мають спеціальні програми, де глядачі у прямому ефірі мо-
жуть замовити ту чи іншу композицію. Сітка релігійних включає 
здебільшого ток-шоу на релігійну тематику та читання релігійної 
літератури. Спортивні канали, крім ток-шоу та прямих трансля-
цій з місця подій, передають також спеціалізовані новини.

Для дитячого телебачення характерна є велика кількість освіт-
ніх програм, демонстрації дитячих фільмів не рідко виробництва 
європейських країн, спеціалізовані тележурнали, документальні 
фільми освітнього спрямування (часто в перекладі), мультфіль-
ми, створені як в арабських країнах, так і поза межами регіону, а 
також дитячі ток-шоу.

Розважальні канали здебільшого показують ігрові шоу, зма-
гання, ток-шоу з зірками місцевого музичного, модного олімпу 
тощо, художні фільми та серіали як власні, так і європейського 
виробництва. 

Культурологічні канали найчастіше демонструють докумен-
тальні фільми та програми, спрямовані на поширення інформа-
ції про туристичні пам’ятки та культурні події країни, що володіє 
каналом.

Сімейні канали поєднують жанри, що з’являються у спеціа-
лізованих. Слід зазначити, що спеціалізоване телебачення є зде-
більшого своєрідним розширенням каналів сімейного типу, де, 
передусім, і з’являються нові телевізійні жанри.

Незважаючи на всю різноманітність арабських супутникових 
каналів та їх потенційні можливості, на думку багатьох дослід-
ників, влив супутникового телебачення на політичну ситуацію на 
Близькому Сході та у Північній Африці не такий відчутний. При 
тому, що кожен четвертий будинок в арабських країнах має су-
путникову антену, насправді більшість з них мають можливості 
утримувати власні супутникові канали, які відповідно відстою-
ють інтереси свого уряду та певною мірою нівелюють повідо-
млення закордонних телеканалів.
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Набагато вагомішим є вплив арабського супутникового теле-
бачення, зокрема поява нових жанрів, на руйнування культурних 
обмежень, характерних для традиційного арабського суспільства, 
формування нової картини світу і зміни у мовній ситуації в араб-
ських країнах.
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УКРАїНСЬКО-ІРАНСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ 
СПІвРОБІТНиЦТвО КРІЗЬ ПРиЗМУ ІРАНСЬКОї 
ЯДЕРНОї ПРОГРАМи: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТиви

Сіновець П. А.

Ісламська Республіка Іран на теперішній час вважається од-
ним з найкрупніших економічних партнерів України в регіоні 
Близького Сходу, державою, у співробітництві з якою наша дер-
жава має значну економічну зацікавленість. Іран є перспектив-
ним ринком реалізації української продукції, крім того вагомість 
співпраці підвищилась у останні роки, коли енергетичний фактор 
все частіше намагаються використати як суттєвий важіль впливу 
не тільки на економічний, але й на політичний суверенітет нашої 
країни. Так звана „газова криза” у відносинах з Росією нещодавно 
продемонструвала, що для України завдання диверсифікації по-
стачання енергоносіїв було і залишається першочерговим. Іран, 
який посідає друге після Росії місце в світі за розмірами газових 
родовищ, є потенційним кандидатом на цю роль, тим більше, що 
іранське керівництво неодноразово висловлювало таку зацікавле-
ність.

Втім, незважаючи на економічну привабливість українсько-
іранського співробітництва, воно навряд чи виправдає очіку-
вання внаслідок загострення кризи навколо ядерної програми 
Ірану. Нагадаємо, що сьогодні Іран, який активно розвиває свою 
ядерну програму, вважається сучасною загрозою №1 глобально-
му режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також визнаний 
Держдепартаментом США державою-спонсором міжнародного 
тероризму. Крім того, зараз „іранська справа” перебуває на роз-
гляді РБ ООН, і знаходиться під перманентною загрозою „розв’я-
зання” шляхом запровадження економічного ембарго або воєнної 
операції.
Метою даного дослідження є аналіз перспектив українсько-

іранського співробітництва в контексті цієї кризи, а також про-
рахування усіх потенційних сценаріїв розвитку подій, а також 
пов’язаних з ними усіх можливостей та ризиків для України.

Не зважаючи на те, що дипломатичні зв’язки між Україною та 
Ісламською Республікою Іран було встановлено ще у 1991 році 
(25 грудня), перше десятиліття відносин відзначилося достатньо 
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статичним розвитком. Виключенням є створення Міжурядової 
українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговель-
ного співробітництва (МСК) у 1996 році, та підписання контрак-
ту щодо спільного виробництва пасажирських літаків АН-140 у 
1997 році [1].

Крім того, потенціал двостороннього співробітництва між 
країнами суттєво ускладнювався тиском на Україну з боку США. 
Відмова нашої держави від участі у Бушерському контракті, яка 
відбулася після візиту в Київ американського Держсекретаря 
М. Олбрайт у березні 1998 року, призвела до втрати українцями 
мільйонних контрактів [2].

Сучасне співробітництво між Україною та Ісламською Рес-
публікою Іран базується на низці угод, яких було досягнуто вже 
в новому тисячолітті. До них відносяться: Договір про основи 
взаємовідносин та принципи співробітництва між Україною та 
Ісламською Республікою Іран, Меморандум між Урядом України 
та Урядом Ісламської Республіки Іран про торговельно-економіч-
не співробітництво на 2003–2007 рр. та Програма реалізації на-
прямків торговельно-економічного співробітництва між Урядом 
України та Урядом Ісламської Республіки Іран на 2003–2007  рр. 
(підписані під час офіційного візиту Президента ІРІ С. М. Хатамі 
в Україну в жовтні 2002 року) [3].

Сьогодні Україна і Іран співробітничають в 20 проектах. 
Насамперед це партнерство у галузі виробництва пасажирських 
літаків для місцевих авіаліній АН-140 (Iran-140) за українською 
ліцензією. ІРІ випускає 30% вузлів, інші 70% поступають в го-
товому вигляді з України. Загалом планується виготовити 43 
таких літака (за іншими джерелами, 80). Контракт підписаний 
у 1997 році, складання першого Ан-140 завершилося в жовтні 
2000 року, а в лютому 2001 року почалися його льотні випробу-
вання. Можливе застосування літака у військово-транспортній 
авіації. Модифікація Iran-140МП призначається для морського 
патрулювання, Iran-140Т є тактичним транспортним варіантом.

Також розвивається співпраця в галузі виробництва авіаційних 
двигунів компанією «Мотор-Січ» і Компанією авіаційної промис-
ловості Ірану; існує угода між Ісфаханським металургійним ком-
бінатом, об’єднанням «Гаєм-ор-Реза» і компанією «Азовімпекс» 
про поставки коксівного устаткування іранській стороні; про-
довжується співпраця в галузі виготовлення і ремонту в Ірані  
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газових компресорів, нафтової і газової промисловості, нафтохі-
мії. З 2001 по 2006 роки товарообіг між двома країнами збільшив-
ся майже втричі (з 165 до майже 595 млн. доларів США) [4].

Перспективною для нашої держави вважається співробітни-
цтво з Іраном у галузі енергетики, зокрема, залучення України 
до міжнародного газового проекту, який передбачає транспор-
тування іранського, азербайджанського і туркменського газу до 
Європи. Велику зацікавленість у цьому проекті мають обидві сто-
рони, однак можливості його втілення у життя загрожують суттє-
во ускладнитись як завдяки існуванню конкурентних міжнарод-
них проектів, так і внаслідок непростої міжнародної ситуації, яка 
склалася навколо іранської ядерної програми.

Крім того, „іранська карта” неодноразово використовувалася 
українськими політиками під час парламентської передвиборчої 
кампанії 2006 року.

Наприклад, колишній прем’єр-міністр України, лідер БЮТ 
Юлія Тимошенко наголошувала на необхідності диверсифікації 
постачання енергоносіїв для України за рахунок підписання дво-
сторонніх домовленостей з Іраном.

Водночас, перспективи майбутньої співпраці України з Іраном 
суттєво ускладнюються кризою, яка склалася навколо ядерної 
програми Тегерану.

З 2003 року Тегеран обрав курс на створення власного ядерного 
паливного циклу, що відкриває шлях до створення ядерної зброї. 
Згідно з коментарями іранського керівництва, держава переслі-
дує створення виключно мирної атомної енергетики, право, яке 
надає ст.4 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак, 
інспектори МАГАТЕ, які працюють в країні, не можуть повністю 
підтвердити правдивість цих заяв, що змушує Міжнародну спіль-
ноту вимагати від країни припинити збагачення урану.

Іранське керівництво рішуче відмовляється виконувати умови, 
висунуті резолюціями РБ ООН 1696 та 1737 у 2006 році, які нака-
зують Ірану припинити процедуру збагачення урану так само, як 
і розвиток будь-яких „технологій подвійної дії”. Резолюція 1747 
від 24 березня 2007 року забороняє торгівлю з низкою іранських 
фізичних та юридичних осіб, які причетні до створення ядерної 
програми країни, а також закликає усі держави утриматись від 
надання Ісламській Республіці будь-якої фінансової допомоги за 
виключенням гуманітарної. Згідно з Резолюцією Ірану надається 
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60 днів на виконання його вимог, після чого РБ ООН знов повер-
неться до обговорення ситуації.

У відповідь Тегеран повідомив про припинення співробітни-
цтва з МАГАТЕ, доки його досьє не буде повернене з РБ ООН 
до Агенції. Нагадаємо, що в першій половині квітня президент 
Ахмадінеджад повідомив про початок промислового збагачення 
урану, офіційно заявивши про приєднання держави до „ядерного 
клубу” [5].

В останній час ситуація трохи поліпшилась, адже Іран до-
зволив фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ) провести інспекцію на заводі по виробництву важкої 
води в м. Арак. Тегеран також погодився на розміщення системи 
захисту МАГАТЕ на ядерному об’єкті в Натанзі. Крім того, Іран 
і МАГАТЕ досягли домовленості про те, що найближчим часом 
буде сформована нова команда міжнародних інспекторів, яка в 
найкоротші терміни дістане доступ до заводу з виробництва важ-
кої води. Однак Іран продовжує збагачення урану, а також офіцій-
но визнав санкції Ради Безпеки незаконними [6].

Окремим чинником можливого ускладнення ситуації є напру-
жені відносини між Іраном та Ізраїлем і США, відносини з яки-
ми, до речі, є дуже важливими і для України.

Ізраїль зацікавлений у припиненні розвитку іранської ядерної 
програми, адже головним наслідком цього може стати розробка 
Тегераном власної ядерної бомби, що для Тель-Авіва вкрай неба-
жано. Поява на Близькому Сході нового ядерного гравця, ворожо-
го до Ізраїлю, здатне вплинути не лише на регіональний баланс 
сил, але й піддати безпеку єврейської держави безпосередній за-
грозі. Нагадаємо, що 26 жовтня 2005 року на конференції „Світ 
без сіонізму” іранським президентом був проголошений лозунг 
щодо необхідності „стерти Ізраїль з політичної карти світу” [7]. 
Відверта антиізраїльська риторика більшості країн близькосхід-
ного регіону, а також уразливе географічне положення Ізраїлю є 
основою для стратегії „наступального домінування”, якою най-
частіше користується держава у своїх воєнних операціях. Загалом 
стратегічна лінія Ізраїлю базується на випереджуючих діях, а з 
1981 року керується принципом „Ізраїль ніколи не дозволить сво-
їм ворогам заволодіти ядерною зброєю” [8].

В очах ізраїльтян найсерйозніша загроза – розробка Іраном 
ядерної зброї. Отже, зараз в Ізраїлю існують певні підстави  
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розпочати воєнну операцію проти Ірану ще до того, як Тегеран 
заволодіє ядерною зброєю. До такого кроку Тель-Авів, згідно з 
коментарями ізраїльських високопосадовців, має намір звернути-
ся у разі, якщо дипломатичні переговори з Тегераном зайдуть у 
глухий кут. Варто зазначити, що динаміка останніх подій демон-
струє саме таку картину внаслідок безкомпромісної позиції ке-
рівництва Ісламської Республіки, а також поглиблення ворожнечі 
між двома країнами [9].

Сполучені Штати Америки також дотримуються жорсткої по-
зиції щодо ядерної програми Тегерану. За часів шахського режиму 
Іран був одним із стовпів американської політики в регіоні, Іслам-
ська революція 1979 року перетворила США та ІРІ на неприми-
ренних ворогів. На сьогоднішній день між Вашингтоном і Теге-
раном існує певний діалог, проте обидві держави чітко ідентифі-
кують одна одну як очевидне джерело загрози. Варто зазначити, 
що у лютому цього року у пресі знов поширилися чутки про на-
міри американської адміністрації вирішити „іранську проблему” 
шляхом воєнної інтервенції. Не зважаючи на те, що адміністрація 
сьогодні не підтримує такої інформації, існують підстави вважа-
ти, що у разі продовження Іраном процедури збагачення урану, 
навіть Конгрес, у якому після виборів 2006 року більшість в обох 
палатах посіли демократи, надасть адміністрації карт-бланш на 
воєнні дії [10].

Крім того, такі події, як відверта антиізраїльська риторика 
іранського керівництва, відсутність його бажання прислуховува-
тись до резолюцій РБ ООН, а також події на зразок захоплення та 
утримання Іраном британських воєнних моряків у березні цьо-
го року значно погіршили відносини між Тегераном і держава-
ми Європейського Союзу, які на початку кризи відігравали роль 
медіаторів у кризі навколо „іранського досьє”. Індикатором такої 
еволюції ставлення до Ірану можна вважати, навіть, результат 
опитування, проведеного в країнах Європи „Євростатом” напри-
кінці нинішнього березня, згідно з яким 52% населення підтримує 
воєнний шлях вирішення „іранської проблеми”, що практично в 
два рази більше показників аналогічного опитування, проведено-
го у 2004 році [11].

Отже, враховуючи безкомпромісну відмову Ірану йти на будь-
які вимоги міжнародної спільноти, а також постійну ворожнечу 
між Ісламським режимом та США й їх близькосхідним союзни-
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ком, можна очікувати, що розв’язання іранської проблеми може 
відбутися за кількома сценаріями:

Сценарій 1. Запровадження Радою безпеки ООН економічних 
санкцій проти Ірану. Сьогодні більшість аналітиків вважають, що 
економічне ембарго буде не в змозі завдати значної шкоди еконо-
міці Ірану, адже енергетично і що стосується вироблення товарів 
першої необхідності Іран є доволі самодостатнім. Більш того, ем-
барго в першу чергу вдарить по економіці європейських країн, а 
саме, внаслідок значного зростання цін на енергоносії, що мож-
на прогнозувати у зв’язку із виключенням іранського джерела з 
світової системи держав-постачальників нафтогазового палива. 
Саме це і є тією причиною, що зараз утримує членів РБ ООН від 
запровадження економічного ембарго проти Ірану. Втім, якщо 
кількість невиконаних Іраном резолюцій Ради перевищить „кри-
тичну масу”, економічне ембарго розглядається як перший ради-
кальний крок міжнародної спільноти щодо зупинення іранської 
ядерної програми.

Які перспективи в цьому разі очікують енергетичне співро-
бітництво України з Іраном? У найкращому випадку ми, подібно 
іншим економічним європейським партнерам Ірану (серед яких 
зараз є і Італія, і Велика Британія, і Німеччина) будемо терпіти 
великі збитки протягом усього терміну ембарго. Нагадаємо, що 
іракське ембарго розтягнулося майже на десятиліття, тож Україна 
буде змушена знов переключитись на російське джерело енерго-
постачання або терміново шукати нових партнерів, вибір яких 
для нас дуже обмежений.

Сценарій 2. Воєнна  операція  США  або  Ізраїлю  проти 
Ісламської  Республіки,  якщо Тегеран продовжуватиме розвиток 
ядерної програми заради створення власного ядерного паливно-
го циклу. Не зважаючи на те, що більшість аналітиків сьогодні 
піддають сумніву ефективність такої воєнної операції, а саме ре-
альність повного знищення іранської ядерної програми внаслідок 
воєнної операції, все більше голосів у світі лунає на користь воєн-
ного розв’язання проблеми. Воєнна операція може проводитись 
і силами лише Сполучених Штатів, і за підтримки ізраїльських 
збройних сил. Менш вірогідною є суто ізраїльська воєнна операція 
проти Ірану, однак ця акція реальна лише якщо Ізраїль заручиться 
цілковитою підтримкою США. Сценарій воєнного втручання не є 
новим, однак після того, як президент Ахмадінеджад відмовився  
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виконувати останню Резолюцію РБ ООН 1747, вірогідність його 
значно зросла. Що стосується США, то це може трапитись як в 
останній рік президентства Дж.Буша-молодшого, для якого важ-
ливо до виборів досягти будь-якого успіху в „іранській справі”, 
так навіть і після зміни кабінету на демократичний, адже дії Ірану 
сьогодні не поліпшують відчуття загрози міжнародній безпеці.

Які саме наслідки це може мати для України? Перш за все зро-
зуміло, що ніякого економічного співробітництва із державою, 
що є об’єктом воєнної операції, бути не може у жодної з країн. 
По-друге, дуже ймовірно, що методи воєнного позбавлення Ірану 
його ядерної інфраструктури (17–20 величезних підприємств) за-
грожують знищити 50% країни, інакше операція не буде ефек-
тивною. Тож перспективи навіть майбутнього співробітництва з 
Іраном є доволі проблематичними.

Сценарій 3. Повернення до status quo або ситуації, яка існува-
ла до 2003 року.

Перш за все, слід зазначити, що у цього сценарію майже не має 
перспектив, адже Іран твердо обрав курс на створення власного 
ядерного паливного циклу і зараз вже зайшов дуже далеко в цьо-
му напрямку, що включає мільярди доларів та сотні підприємств, 
залучених у цю сферу. Більш того, зараз для ісламського режиму 
ядерна зброя – єдиний козир, який допоможе йому не повторити у 
майбутньому долю Іраку, а також питання престижу. Навіть якщо 
Тегеран перед загрозою фізичного знищення тимчасово припи-
нить розробку ядерної програми, протягом наступних років він 
лишатиметься підозрюваним №1, а також державою-спонсором 
міжнародного тероризму. Чи може Україна собі дозволити, поді-
бно до таких гігантів, як Росія або Велика Британія, співробіт-
ничати з Іраном, не зважаючи на політичний тиск США? Навряд 
чи, адже Україна, на відміну від великих „європейців”, поки що 
не має достатньо політичної ваги або міжнародного впливу, щоб 
послідовно відстоювати свої інтереси в полеміці з такими гіган-
тами, як Сполучені Штати. Одного разу це вже продемонструвала 
нав’язана США відмова від контракту з Іраном у 1998 році, в той 
час як Москва, на відміну від Києва, просто проігнорувала по-
передження Білого дому, адже відмова від іранського контракту 
суперечила російським економічним інтересам.

Сценарій 4. Повернення до status quо, але вже на новому рів-
ні, якщо Іран, отримавши усі можливості для розробки ядерної 
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зброї,  опиниться  на межі  її  створення. За оцінками спеціаліс-
тів такий розвиток подій є цілком реальним, адже він дозволить 
Тегерану залишитись у межах ДНЯЗ, одночасно маючи можли-
вість швидко отримати бомбу у разі необхідності. Це дозволить 
Ірану продовжувати економічне співробітництво з країнами ЄС 
та водночас зміцнити свої лідерські позиції на Близькому Сході. 
Така ситуація дозволить Україні поглиблювати економічне спів-
робітництво з Іраном, однак, вбачається, що уряди Ізраїлю та 
Сполучених Штатів не задовольняться ситуацією, якщо у Ірану 
залишиться можливість ядерного шантажу. В цьому разі варіант 
воєнної операції проти Ірану також не можна відкидати, крім 
того, варто очікувати, що саме Ізраїль буде її автором. Існування 
перманентної потенційної загрози появи ворожого до єврейської 
держави ядерного сусіда, ймовірно, не влаштовуватиме Тель-
Авів, який докладатиме усіх дипломатичних або воєнних зусиль 
заради розв’язання цієї проблеми.

Отже, Україні, перш ніж починати глибоке та взаємозалежне 
співробітництво з Іраном, потрібно відповісти на питання – Чим 
нам загрожує поглиблення партнерства з Іраном?

а) Ситуацією, коли кількість залучених до поглиблення спів-
робітництва з Іраном коштів та зусиль не буде виправдано вна-
слідок загострення міжнародної кризи навколо ядерної програми 
Ірану. Високий ризик запровадження економічного ембарго про-
ти Тегерану або навіть початку антиіранської воєнної операції за-
грожує економічній стабільності такого співробітництва.

б) Політичним тиском, який Сполучені Штати можуть знов 
здійснити на Україну на зразок ситуації 1998 року. Такий тиск 
матиме для Києва ще більше значення, ніж у 1990-ті роки, у кон-
тексті проголошених президентом Ющенком намірів України 
прямувати до членства в НАТО і необхідної для цього підтримки 
Вашингтона.

в) У разі найгіршого розвитку подій (відмови реагувати на 
„поради” Вашингтона в умовах загострення відносин між Іраном 
та міжнародною спільнотою загалом) Україна має ризик отрима-
ти репутацію „друга” держави, яка публічно відстоює антисеміт-
ські і антидемократичні позиції, а також підтримує міжнародний 
тероризм.

Отже, проаналізувавши ситуацію, ми можемо зробити висновок, 
що поглиблення двостороннього економічного співробітництва 
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України з Іраном до рівня стратегічної залежності (яким є енерго-
постачання) пов’язане із низкою ризиків для нашої держави. Не 
зважаючи на певні політичні та економічні дивіденди, які Україна 
може отримати із залученням Ірану до головних імпортерів газу 
й нафти, негативні наслідки такого співробітництва можуть пере-
важити очікувану користь. Сучасні події, пов’язані із розвитком 
ядерної програми Ірану, та відмова Іранського керівництва ви-
конувати вимоги міжнародного суспільства, якнайменше загро-
жують запровадженням всебічних економічних санкцій, а якнай-
більше – застосуванням проти нього воєнної сили. Розширення 
економічної співпраці з Іраном за рахунок залучення стратегіч-
них галузей може негативно вплинути на економічний розвиток 
нашої держави. Насамперед мається на увазі дво стороннє еконо-
мічне партнерство.

Виключенням може стати залучення України до широких енер-
гетичних проектів європейського масштабу, гарантом здійснення 
яких вважатимуться кілька впливових європейських країн – тра-
диційних стратегічних партнерів США.

Крім того, необачним було б і припинення розвитку вже існу-
ючого потенціалу співробітництва, тож доцільним є продовжен-
ня і навіть нарощування співпраці у галузях, що зараз приносять 
найбільший прибуток, однак не перетворюють таку співпрацю на 
економічну залежність.
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ТРАДиЦІЙНЕ КиТАЙСЬКЕ МиСТЕЦТвО: ПиТАННЯ 
РОЗвиТКУ ТА ОСОБЛивОСТІ

Цао Гуан Юй

Узвичаєною назвою традиційного китайського живопису, по-
чинаючи з ХХ ст., є «го-хуа», що розшифровується як «живопис 
квітів, барв», «барвистий, квітчастий, строкатий стиль (письмо)»1. 
Увівши в обіг цей термін, спеціалісти прагнули тим самим про-
тиставити цей унікальний стиль з багатовіковою історією новим 
школам – «ю-хуа» (олійний живопис) та «сіян-хуан» (західний 
живопис), представники яких активно вкорінювали в китайський 
живопис прийоми європейського мистецтва.

У середині минулого століття термін «го-хуа» розширив своє 
значення і практично став означати сучасне мистецтво Китаю в 
національних традиціях загалом. Його основні жанри можна кла-
сифікувати в такий спосіб: картини з зображенням людини (пор-
трет) – «жень у»; пейзажні картини – «шань – шуй» (гори – води); 
картини з зображенням квітів – «хуа – няо» (птахи – квіти). За 
технікою виконання виділяються два стильові різновиди: «гун бі» 
(букв. «старанний пензель») – «тонкий, вишуканий стиль» і «се і» 
(букв. «вираження ідеї») – «вільний стиль». За формою виражен-
ня розрізняють малюнок на ширмі, сувій, верх для віяла, альбом-
ний малюнок, фресковий живопис та ін. При цьому полотнина 
прикрашається за допомогою декоративної технології, що надає 
їй витонченості й свіжості, щонайкраще передаючи глибокий і 
символічний зміст національного живопису.

У дослідженні витоків «го-хуа» спеціалісти дійшли одностай-
ної думки, що китайський живопис веде свою історію від появи 
письмових знаків – вузликів, ієрогліфів, піктограм. Китайський 
ієрогліф «вень», який означає писемну мову, за своєю сутністю є 
записом «явища», його визначенням. Ієрогліф змінився від візе-
рунка до статті, віддзеркаливши поступ людської думки. При цьо-
му китайські ієрогліфи й до сьогодні зберігають первісний зв’язок 
із піктограмами. Можна навіть сказати, що піктограми виникли 
з «прожилок» (ліній) та «зображень» у процесі їх модифікацій. З 
цього випливає, що у своїй «малій» формі китайський живопис за-
родився в сиву давнину і в наступні декілька тисячоліть поступово 
сформував власну традицію, прибравши художню форму унікаль-
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ного національного стилю. І вже в найдавніших зразках живопису, 
таких, як «бо – хуа» (картини на шовку), що датуються епохою 
Хань (ІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.), знаходимо риси, котрі знаменували 
собою початок традиційного китайського живопису.

Характерною особливістю цього живопису, на якій треба на-
голосити передовсім, є поєднання поезії (віршування), каліграфії, 
власне малюнка і печатки, які разом складають структуру наці-
онального живопису. Поезія – це вершина китайської культури, 
адже недарма сучасний мистецтвознавець Цзун Бай Хуа заува-
жив: «Китай – це царство й батьківщина поезії… З «Шицзіну»  
(«Книги пісень») ми начебто чуємо відлуння сивої давнини; у 
словах «качки кричать на острівці», «красуня стоїть біля води» 
лунають відгуки часів». Схоже, що сучасну людину вони повер-
тають у давноминулі століття з їх простотою і безпосередністю, 
у безгрішний людський «рай»2. Неперевершені зразки класичної 
поезії сягають епохи Тан (VІІ – Х ст.) і Сун (Х – ХІІІ ст.); цьому 
часові належать також шедеври китайського живопису, авторами 
яких були поети й каліграфи Ван Вей, Су Ши та ін. Китайський 
живопис втілює віршований задум, властивими йому зображаль-
ними засобами, між тим як поезія через глибину поетичної дум-
ки має передати лаконічними словесними засобами багатогран-
ність образно – художнього сприйняття й осмислення природи. 
Зауважимо окремо, що доктрина «ідейного задуму» посідає най-
вище місце в ієрархії понять китайської філософії й естетики і є 
неоціненним внеском Китаю у світову культурну спадщину. При 
цьому йдеться не просто про «фотоілюстрацію» певного віршо-
ваного задуму. Завданням митця є таке образне втілення своїх 
власних відчуттів і почуттів на «поверхні» картини, яке в новий 
спосіб вишиковує образний пейзажний простір, викликаючи в 
глядачів почуття, що є співзвучними його власним. Мабуть, саме 
тому видатний поет, художник і каліграф сунської епохи Су Ши 
наголошував: «Коли вірші й картини пишуться за одним законом, 
небо стає ясним… Поглянеш на картини Ван Вея – у них вірші, 
прочитаєш вірші Ван Вея – в них картини»3.

Важливою особливістю китайського живопису є «уведення в 
живопис каліграфії». Включивши каліграфію до естетичної сфери 
живопису, давні китайці ввели таким чином живопис в інтелекту-
альний світ сучасного естетичного простору. Каліграфія як прин-
цип і мистецтво письма має власну виразну й виражальну форму, 
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що пов’язує її, з одного боку, з літературою (поезією зокрема), і з 
живописом (до речі, вони використовують один і той же засіб – 
туш) – з іншого. Як особлива естетична форма каліграфія, таким 
чином, у давні часи була єдиним цілим із живописом та поезією. 
І хоча з плином часу ця триєдність «розпалася» на окремі види, 
живопис не перервав свого органічного зв’язку з каліграфією.

Ще одним із структурних компонентів китайського живопи-
су, що надає йому довершеності, є печатка. І хоча вона не займає 
такого місця, як поезія чи каліграфія, це зовсім не применшує її 
значення в загальній картині становлення й розвитку традицій-
ного живопису. У давнину розрізняли велику печатку – «яшмову 
імператорську» та малі, які були «особистими печатками», і яки-
ми користувались пересічні китайці. Печатка уособлювала ста-
тус людини, а серед чиновників – владу, вказуючи на своєрідну 
ієрархією. У середовищі освічених людей – вчених, художників 
тощо – вона теж свідчила про місце кожного в тогочасному сус-
пільстві, його ерудицію, визнання і т. ін. Будь-яка печатка є сама 
своєрідною сконцентрованою картиною. Разом із тим вона ві-
дображає моральні якості конкретної людини, естетичні смаки. 
Оскільки печатка виготовлялася самими художниками або ж вони 
вибирали собі печатку відповідно до власних уявлень про її ху-
дожню цінність, у картині, на яку вона ставилася, печатка від-
гравала балансуючу роль. Нерідко на картині потрібно було по-
ставити кілька печаток (вони були переважно червоного кольору, 
а за формою – круглі або ж квадратні ), а відтак, їх розміщення 
потребувало від автора картини неабиякого мистецтва.

Як бачимо, кожний успішний живописний твір у давньому 
Китаї не міг оминути цього синтезу «поезії, каліграфії, живопису 
й печатки», формуючи тим самим специфіку китайського живо-
пису, його жанрово-стильові особливості.

Висвітлюючи далі філософське підґрунтя китайського живо-
пису й джерела його естетичної сутності, слід перш за все наголо-
сити, що він, подібно до інших видів образотворчого мистецтва, 
у стислій формі відбиває філософсько-естетичні й морально-пси-
хологічні принципи традиційного китайського світогляду в його 
різних проявах і формах.

Загальновідомо, що традиційний китайський менталітет сфор-
мувався на базі конфуціанського вчення. Разом із даосизмом і 
буддизмом воно утворило в суспільній свідомості китайців цю 
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триєдність і в естетичному сприйманні творів мистецтва, з точки 
зору їх краси і цінності зокрема.

У своєму трактаті «Луньюй» Конфуцій, розмірковуючи про 
красу («шао»), так визначає її сутність: «Те, що є надзвичайно 
красивим, ще не є надзвичайно доброчесним»4. Філософ сповід-
ував ідею балансу добропорядності й краси, а щодо живопису він 
ще зазначав: «Після малювання все повертається до свого спо-
конвічного кольору»5. Іншими словами, він акцентував увагу на 
тому, що всі правила й закони живопису визначає споконвічний 
«колір» морально-етичної форми.

Повною мірою естетичні ідеї конфуціанства розкриваються в 
принципах «ритуалу» (правил поводження) та «краси», досягнен-
ня яких людиною пролягає через виховання «гуманності», добро-
чесності шляхом самовдосконалення «шляхетної людини».

Прикметно, що сам Конфуцій і його послідовники, такі як Мен-
Цзи, Дун Чжун Шу, Чжу Сі та ін., були прихильниками ідеї актив-
ного «входження у світ» з його «ритуалом» і вимогами постійного 
вдосконалення людської натури шляхом пізнання і, що важливо за-
значити, майстерності. Словом «майстерність» у ті часи об’єдну-
валися назви шести мистецтв: каліграфії (з живописом включно), 
стрілянини, їзди верхи, рахування, церемонії та музики. У пошуку й 
прагненні досконалості людина (йшлося, певна річ, про еліту того-
часного суспільства, в т. ч. т. зв. «учених мужів») повинна спиратися 
на чесність, покладатися на гуманність і зануритись у мистецтво, а 
також складати музику на основі віршів. Лише в такий спосіб мож-
на досягти конфуціанського стандарту «гуманної досконалої люди-
ни», яка, до речі, тільки й мала право оцінювати твори живопису.

Заслуга введення конфуціанської моделі виховання людини 
до сфери естетики належить Мен-Цзи, котрий, зокрема, вважав: 
«Потрібно бажати прекрасного, і тоді це приведе до щиросерд-
ності й далі до краси»6. Інакше кажучи, такі внутрішні якості лю-
дини, як щиросердя, гуманність, «любляче серце», які зовні ви-
являють себе в життєствердженні, досконалості, зумовлюються 
прагненням до прекрасного.

Не менш важливою складовою формування філософського 
підґрунтя китайської культури, живопису в тому числі, був дао-
сизм, який, на противагу конфуціанському принципу «активного 
входження в життя», вбачав головне в «заглибленні (зануренні) в 
природу» і «звільненні від земних скорбот».
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Осягнути сутність Буття, Дао (букв. – шлях) людина може через 
«глибоке споглядання», «сидіння в забутті»; лише викорінивши всі 
зовнішні перепони, можна осягнути верхні межі Дао – цього кореня 
народження та існування всіх речей. Звідси випливає даоське тлу-
мачення краси, яке, на перший погляд, видається парадоксальним: 
краса – в надмірному ефекті «безформності», сутність краси – в 
«бездіяльності». Ідеї морального самовдосконалення конфуціан-
ців та даосистів поєдналися згодом із запозиченими з Індії прин-
ципами буддизму, утворивши на місцевому ґрунті «чань-буддизм», 
який став ідеологічною серцевиною китайської культури, а мисте-
цтво, у свою чергу, перейнялося «чаньським» типом мислення.

Естетична думка чань-буддизму базується на «відтінку холоду 
й самотності», властивих «сфері чань». «Віддаючи перевагу ца-
рині духу, можна зміцнити своє серце, і тоді воно здатне вмістити 
в себе сонце, місяць, зірки, землю, гори й ріки»7. Чань-буддизм 
став, отже, для китайського суспільства своєрідною релігією, ко-
тра, подібно до християнства, живила мистецтво, духовно сти-
мулювала його розвиток, впливала на формування моделі есте-
тичного сприйняття живопису й оцінки конкретних полотен. Ця 
модель, таким чином, включала, з одного боку, головні критерії 
живописної майстерності (про що докладніше далі), а з іншого – 
найважливіші принципи естетичного сприйняття творів живопи-
су, критеріїв їх оцінювання, серед яких важливе місце посідала 
морально-етична складова.

Одна з важливих особливостей китайського мистецтва полягає 
в тому, що в оцінюванні твору мистецтва об’єднуються «рівень 
оцінки» і «зачарування» твором, виводячи в такий спосіб загаль-
ну оцінку. Те ж саме, певна річ, стосується й китайського живопи-
су. Девізом старого покоління художників було: «Вивчаючи живо-
пис, спочатку вивчи людину». І дійсно: в китайському живописі 
критичне оцінювання твору набуло впродовж багатьох століть 
характеру людських якостей. На оцінку якості картини, її худож-
ньої цінності безпосередньо впливали моральні засади людини. 
І хоча це, можливо, важко собі уявити – саме завдячуючи такому 
підходові, збереглися унікальні особливості китайської естетики, 
зокрема в системі критеріїв оцінювання мистецьких творів. Лише 
той, чиї моральні якості відповідають конфуціанському «зразку 
чесності», хто має почуття справедливості, любляче серце і гу-
манність, мистецьку ерудицію, має право  оцінювати твори інших. 
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«Коли становище в суспільстві високе, оцінка живопису, природ-
но, буде вищою»8.

Не можна, певна річ, оминути увагою також взаємозв’язок за-
гальної оцінки творів живопису з оцінюванням техніки їх вико-
нання. Відповідно до традиційної концепції живопису висока або 
низька оцінка живописного твору визначається не лише тим, як 
відшліфована техніка, наскільки сучасною вона є, а тим, як пере-
дається глибокий духовний зміст. Цей внутрішній світ художника 
формується його індивідуальною підготовкою, знаннями в галу-
зі поезії, каліграфії, музики та ін.. Оскільки, як уже зазначалося, 
давні китайці вважали поезію, каліграфію, живопис і музику спо-
рідненими явищами, форми, яких вони набувають, хоча є різно-
манітними, разом утворюють критерій «краси».

Звичайно, недбала техніка неспроможна передати «красу». Ще 
в ІV ст. видатний китайський художник і теоретик мистецтва Гу 
Кай висунув важливий естетичний принцип, першим наголосив 
на безумовній необхідності виразної техніки: «Щоб через форму 
передавати дух, повинні бути і форма, і дух»9. І хоча вважається, 
що тут Гу Кай мав на увазі портретний живопис, цей вислів з по-
вним правом можна застосовувати й до інших жанрів, безвіднос-
но до об’єкту зображання. Певна річ, «дух» у Гу Кайя – це перш 
за все внутрішній світ людини, все життя якої підпорядковане 
осягненню Дао, вдосконаленню своєї особистості. При перене-
сенні на картину цього «духу» першорядну роль відіграє «вираз 
очей». Постає слушне запитання: яким чином можна (і чи можна 
взагалі) досягти «живого зображення» таких явищ, як гори, води, 
квіти? Річ у тім, що специфічною особливістю сприйняття світу 
китайцями є те, що з давніх часів вони наділяли «неживі» гори і 
води чуттєвою спроможністю, розглядаючи їх як такі, що мають 
життя. Відтак, найменша травинка чи наймогутніша гора, велич-
на ріка чи струмочок – в очах китайця всі вони сповнені життє-
вої сили і людських почуттів. Саме тому митець може і повинен 
уміти втілити ці почуття у своєму творі, сподіваючись, що його 
поціновувач зможе пройнятися відповідними емоціями, розшиф-
рувавши «дух» картини.

Подальше ґрунтовне висвітлення функцій техніки живопису в 
передачі «живого зображення» знаходимо у відомій праці Сє Хе 
«Критика живопису»10, в якій було сформульовано теорію «шес-
ти мистецтв»: «По-перше, вишуканий стиль, що породжує рух; 
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по-друге, ключові основи пензля; по-третє, форма предмету; по-
четверте, поетичність; по-п’яте, колір; по-шосте, копіювання». У 
цій теорії Сє Хе також робить акцент на важливій функції техніки 
живопису, маючи на увазі тонкощі техніки оволодіння пензлем і 
техніку формовки. Саме ці принципи було покладено в основу 
руху за «вишуканий стиль» – «гун – бі» («старанний пензель»), 
що впродовж століть був найвищим критерієм і сферою амбіцій 
майстрів живопису.

Оглядаючи історичний шлях розвитку китайського живопису, 
не можна не помітити, що він має яскраво виражену тенденцію до 
«продовження», «послідовності» й «наступності», завдяки чому 
духовні традиції китайської культури, попри різні соціально-по-
літичні катаклізми, залишаються живими й до сьогодні. Разом із 
тим, кожна епоха, залежно від територіальних, економічних, соці-
ально-політичних та інших факторів, накладала свій відбиток на 
культуру й мистецтво, на естетичні уподобання й пріоритети ки-
тайського суспільства. В історії китайської естетики часто послу-
говуються такими поняттями, як «вейцзінський стиль», «танські 
манери», «сунське письмо» і т. ін., коли йдеться про живописний 
стиль конкретної епохи. Створюючи і використовуючи обличчя 
своєї доби, цей стиль включає естетичні критерії, культурні оцін-
ки, домінуючі морально-етичні норми тощо. З цього погляду пері-
од Вей-Цзінь, Південних і Північних династій (220–581) був тим 
часом, коли було закладено й утверджено стандарти тогочасного 
мистецтва, котрі, проте, були довершені після династії Тан. Що ж 
до «вейцзінського стилю», то сучасний китайський мистецтвозна-
вець Цзун Бай Хуа у своїх роботах «Критика нової світової мови» 
і «Шедеври цзінців» зауважує: «Кінець Хань, Вей-Цзінь, Шести 
династій з політичної точки зору були найбезладнішим, найгіркі-
шим періодом, але з точки зору духовної історії – найбільш роз-
кріпаченим, найбільш багатим на мудрість, найбільш насиченим 
у почуттях»11. У цей час дійсно з’явилося багато мистецьких те-
чій; і якщо в суспільних процесах царювала дезінтеграція і роз-
лад, стара модель державного устрою зазнавала краху, то думка 
і віра знаходили свободу, процвітав творчий дух у мистецтві, що 
нагадувало Ренесанс європейського мистецтва ХVІ ст.

Саме в ті часи з’явилася каліграфія Ван Сі Чжі, картини Гу Кая 
і Лу Тань Вея, музика Цзі Кана, вірші Цао Чжи, Тао Юань Міна і 
Сє Лін Юня. Особливо пожвавилася критика мистецтва, сформу-
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валися теоретичні школи, котрі ввели, висловлюючись сучасною 
мовою, «людський фактор» в оцінку творів мистецтва. Джерелом 
і відправною точкою оцінювання портретного живопису, як уже 
згадувалося, служило конфуціанське мислення з його моральним 
критерієм «гуманної шляхетної людини» феодального суспіль-
ства. Тому оцінюючи рівень володіння художника методом «жил, 
кісток і плоті», неодмінно брались до уваги виражені в картині 
людський дух та розум.

Метод «жил, кісток і плоті» бере свій початок з фундаменталь-
ного трактату Лю Сє (близько 466–529?) «Різьблений дракон лі-
тературної думки». Головним у літературному творі для Лю Сє 
є триєдність духовної наповненості, композиційної стрункості й 
словесного втілення. «Думки і почуття – це душа (твору), факти і 
судження – його кістяк, слова і образність – плоть і шкіра» – так 
учений висловив своє літературне кредо12. В оцінці творів жи-
вопису одним з головних критеріїв також стала їх відповідність 
методу «жил, кісток і плоті». Під «жилами» живописного твору 
розуміється його глибинний зміст з почуттями автора включно; 
«кістки» означають майстерність композиції; «плоть» – це ви-
ражальні засоби і техніка володіння пензлем. Виступаючи про-
ти абсолютизації форми на шкоду змісту, вчений підкреслював: 
«Автори передають дух, малюють образи, йдучи за речами й 
явищами в їхній мінливості; але кладуть фарби, створюють зву-
чання, зважаючи також на своє серце»13. До речі, в каліграфії не-
гативна оцінка «плоті» втілилася в поняття «чорнильна свиня», 
що вказувало на безформний, недбалий стиль, недосконалу тех-
ніку; згодом це поширилося й на оцінювання живописних творів. 
Зображуючи людину, слід найперше оволодіти мистецтвом калі-
графії й живопису, де мінімум – це навчитися тримати пензель, а 
максимум – оцінювати стиль, формувати його. Украй важливим є 
прийти від безпосереднього сприйняття конкретних персонажів 
з їх візуальними формами – зовнішністю, манерами, особливос-
тями темпераменту тощо – до узагальненого, абстрактного, що 
не має конкретної форми. Саме це мав на увазі цзіньський Юань 
Ань, порівнюючи імператорську каліграфію із «звуком пісні на 
мальовничому мосту, де людина з цинем (музичний інструмент) 
лишає незначне»14. Таке поєднання естетичного сприйняття з аб-
страктною думкою сприяло прогресу в оцінці творів мистецтва й 
розвиткові самої мистецької теорії. Варто додати, що викладені 
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критерії до портретного живопису («жень у») застосовувалися 
також до зображення світу природи.

Аналіз критичної моделі живопису цього періоду був би непо-
вним без звернення до поглядів ще одного визначного вченого того 
часу – Яо Цзуя. Порівнюючи погляди двох видатних теоретиків 
«передачі живого зображення» Сє Хе та Яо Цзуя, можна дійти ви-
сновку, що вони обидва мали великий вплив на розвиток подаль-
шої мистецтвознавчої думки, хоча й розходилися щодо критеріїв 
оцінки картин. Сє Хе, як уже зазначалося, надавав першорядної 
ваги втіленню комплексних законів живопису, натомість Яо Цзуй 
не надавав такого великого значення повній відповідності «шести 
законам». Він акцентував увагу насамперед на «спрямуванні дум-
ки», на «вираженні ідеї» (сє і). На його погляд «шість законів» Сє 
Хе звужують оцінку стилю картин, надаючи перевагу лише тим 
творам, що написані у «вишуканому стилі» (гун бі) майстрами 
живопису з числа сановників, ученої еліти того часу, а то й самими 
можновладцями («живопис вчених мужів»). Цікаво, що об’єктом 
критичної уваги обох учених була творчість Гу Кая. Сє Хе, вихо-
дячи з «шести законів», вважав, що портретний живопис худож-
ника за своїм рівнем не «дотягує» до найвищої – першої – групи в 
градації стилю «гун бі», заслуговуючи лише на третю. Натомість, 
на думку Яо Цзуя, ніхто з ним не може зрівнятися. «Гу Кай досяг 
вершин майстерності, він сміливо просувається вперед, від віку і 
дотепер ніхто не зрівняється з ним»15. Вважаючи висоту творчої 
межі художника недосяжною для посередності, Яо Цзуй називав 
його картини «божественними». Полемізуючи з «шістьма закона-
ми» Сє Хе, Яо Цзуй зауважував, що навіть «безсмертні» не могли 
б задовольнити ці закони. Він також зробив закономірний висно-
вок, що й дотепер не втратив своєї актуальності: «Вивчивши до-
сконало зовнішню натуру, зможеш відтворити думки»16. Сам Сє Хе 
був видатним художником свого часу і намагався у своїй творчості 
керуватися всіма шістьма законами, вважаючи, що неможливо до-
сягти високого рівня твору, прямуючи до передачі натхненності 
змісту, але не дотягуючи в інших принципах.

Аналізуючи «вейцзінський» період, не можна не згадати двох 
блискучих майстрів – Цзун Біна та Ван Вея, котрі запровадили 
теорію «живого зображення» до пейзажного живопису, зробивши 
його квінтесенцією китайської культури епохи Сун та пізніших 
династій – аж до сьогодення.
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У пейзажному живописі («гори – води», або «шань шуй») най-
повніше і найяскравіше втілюється традиційна китайська кон-
цепція «єдності неба і людини», «великого в малому». Упродовж 
століть вони живили майстрів живопису, що втілювали в зобра-
жуваних на сувоях «горах і водах» життя і смерть, зустрічі й роз-
луки, життєві прагнення, звитяги й падіння держави, процвітан-
ня й спади нації. До певного часу живопис «гір і вод» служив 
лише фоном для зображення постатей людей. На сувої Гу Кая 
«Комплексна картина» чільне місце відводиться людині, а пейзаж 
відіграє декоративну роль, заповнюючи порожній простір. Саме 
Ван Вею, про якого вже згадувалося, належить пріоритет есте-
тичної цінності власне малюнка у його об’єднанні з каліграфією 
і поезією. Неабияке значення мало й те, що він уподібнив ефект 
милування й насолодження картинами красі й загартуванню по-
езією: «Глянеш на осінній вітер – дух здіймається; наблизишся 
до весняного вітру – думки звеличуються», – зазначав він у своїх 
історичних «Бесідах про живопис»17. Крім цього, Ван Вей наго-
лошував також на важливості вдосконалення техніки малюван-
ня. Говорячи про використання пензля в пейзажних картинах, він 
вважав, що один дотик пензля надає форми пустоті, проте цей до-
тик має бути легкий і водночас сильний, повільний і разом з тим 
швидкий. Головне ж – не в прискіпливому виписуванні окремих 
деталей у стилі «гун бі» («старанний пензель»), а у вмінні пе-
редати «ідею». Для художника «вільного стилю» є характерними 
експресивна вільна лінія, недбалі, на перший погляд, розмиті пля-
ми. Але за ними відчувається вивіреність кожного дотику, кож-
ного елемента відповідно до принципу: «ідея народжується ра-
ніше за пензель». Показовим щодо цього є думки про мистецтво 
«сє і» видатного поета й мислителя ХІ ст. Су Ши: «Змальовуючи 
бамбук… насамперед треба помістити образ бамбуку всередині 
себе, тримати в руках пензель, уважно вдивлятися. І тоді, коли ти 
роздивишся, що ти хочеш написати, – стрімко привести до руху 
пензель і вже не зупинятися. Якщо втратиш мить – образ зникне, 
мов би його й не було.»18. Справжню насолоду від споглядання 
картин можна відчути лише тоді, коли в ній досягають свого гар-
монійного втілення віршований «задум» і «мелодія» картини, які 
поступово розкриваються перед очима глядача, погляд якого ру-
хається разом із думками і почуттями, що виникають у нього при 
спогляданні твору мистецтва. Особливості давніх живописних  
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сувоїв – горизонтальних або вертикальних – сприяли саме тако-
му, поступовому розгляданню зображуваного на картині. Такий 
спосіб милування живописним полотном нагадував читання й 
осягнення змісту вірша. Захований у картині її філософський під-
текст вимагав саме такого «ритмічного» споглядання. Естетична 
цінність китайської пейзажної картини визначалась і визначаєть-
ся тим, що людина, насолоджуючись зображенням «гір і вод»,  
осягає філософію людського життя, виховує почуття, а також ви-
робляє мету й принципи власного шляху. Додамо до цього, що 
саме ця виховна функція живописного мистецтва була однією з 
підвалин китайської моделі естетичного сприйняття.

Принципи «передачі картин через вірші, а через картини – по-
езії» досягли свого розквіту в епоху Тан (618–917), коли в сус-
пільстві найвище цінувалися єдність і порядок. В оцінці живопи-
су головним і обов’язковим було дотримання закону «стандарту» 
і «критеріїв». Чжу Цзін Сюань, взявши за основу «шість законів» 
своїх попередників, запропонував нові чотири категорії оцінки 
живописних творів – «шень, мяо, чен, і»19. Найвищою оцінкою в 
цій градації  була «шень» («божественний»), її отримували кар-
тини першої категорії, написані у відповідності до встановлених 
правил. Картини ж четвертої, найнижчої категорії («і»), власне, і 
не заслуговували на те, щоб називатися живописом.

Якщо ханьська культура, особливості якої успадкували тан-
ці, відбила «велич й елегантність простоти старого стилю», то 
танська культура довела цю «елегантність» до «блиску і сяйва». 
Удосконалюючи різноманітні «стандарти», висококласні, маститі 
художники досягли неабиякої майстерності в зображенні людей 
і в інших жанрах живопису. До кола «батьків-портретистів» по-
передньої епохи (Гу Кай, Лу Тан Вей і Чжан Сен Сі) долучився У 
Дао Цзи, придворний художник, техніка малювання якого виріз-
нялася різкими, сміливими мазками. Взірцем такого «пишного» 
стилю може служити його «Картина проводів правителя, Сина 
Неба». Тогочасні критики живопису особливо виділяли вміння 
художника передавати на полотні не лише «дух», але й «рух», 
підкреслюючи тим самим його неперевершеність у передачі най-
менших порухів.

Митцям танської епохи китайський живопис завдячує наро-
дженню і становленню нових принципів колористики, зокрема 
т. зв. «чорнильного кольору», а також появі теорії «п’яти кольо-
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рів» Чжан Янь Юаня. За своєю суттю вона є своєрідним відобра-
женням у живопису даоського способу мислення, для якого ви-
значальним є те, що світ твориться взаємним породженням «ян» 
та «інь», а існуючі кольори теж модифікуються в такий спосіб. У 
гамі кольорів чорнильний колір символізує «інь», а білий – «ян». 
З точки зору колористики, густота чорнил є безбарвною, проте 
«безкольоровість» перемагає «колір», подібно до того, як світ із 
«нічого» створює «щось». Тому в живописі безбарвна поверхня 
полотнини може насправді передати реальність природи зобра-
жуваних об’єктів за допомогою зміни насиченості, інтенсивності 
кольору. Таким чином, художники, взявши за основу «водяні фар-
би» п’ятиколірної гами, змогли досягти у своїх творах високого 
ступеню живописного зображення, створити сферу «прозорої чи-
стоти і таємничого глибокого спочинку».

З утвердженням у практиці живопису концепції «акварель пе-
редає зміст картини» набув визначеності живопис у стилі «сє і», 
інакше – «живопис учених мужів». Живопис із «малювання» пе-
ретворився на «письмо». Тепер художники від прагнення переда-
чі «зовнішньої подібності» переходять до втілення «сфери ідей», 
розвиваючи водночас процес переходу від «практичного застосу-
вання» до «непрактичної» форми естетики.

У стилі «се і» особливо помітним, з т. зв. техніки, є поєднання 
живопису й каліграфії: «вчені мужі» полюбляли помахом тонко-
го пензля декламувати вірші, граючи ручкою, «приборкувати» 
чорнила, за що вони отримали прізвисько «чорнильних гостей». 
Написання картин у «вільному стилі» дозволило їм, використову-
ючи прийоми каліграфії (де, як відомо, особливо цінується сила 
і промовистість ліній, гармонія й витонченість), домогтися роз-
квіту живопису в стилі «сє і». але повного злиття понять «туш» і 
«закони пензля», «туш» і «вільний стиль» досягли значно пізні-
ше, в ХІV ст.

Сунський період (906–1279) в історії традиційного китайсько-
го живопису характеризується поступовою зміною «стилю пиш-
ності» на «стиль вишуканості». Цьому сприяло значною мірою 
заснування при імператорському дворі «школи придворного жи-
вопису», майстри яких мали офіційний статус, а самі імператори 
нерідко виступали в ролі критиків живопису. Кардинальних змін 
зазнала градація критеріїв оцінки творів живопису. Танський по-
рядок класифікації «шень, мяо, нен, і», який запропонував Чжу 
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Цзін Сюань, починався тепер з критерію «і», відтіснивши, таким 
чином, «шень» (дух) на другу позицію. Реформатор стилю Хуан 
Сю Тин зазначав, що «картини в стилі «і» важко піддаються фор-
муванню. Пензель дає вільний напрямок штрихові, а це не вкла-
дається в рамки жодних законів»20. Висока якість стилю «і», як 
свідчили тогочасні критики живопису, – не в законах його техні-
ки, а в тому, чого не можна навчити.

Слід зауважити, що цей стиль не відразу дістався «палацово-
го живопису» з його «офіційним образотворчим мистецтвом». 
Наприклад, імператор Вейнзун Чжао Цзі, хоча й визнавав важ-
ливість категорії «і», віддавав перевагу, як і раніше, категорії 
«шень», підкреслюючи тим самим чесноти (освіченість, добро-
чесність, духовність) «вчених мужів». До речі, цінуючи перш 
за все норми поводження, він схилявся перед живописом Хуан 
Цюаня, особливої пошани надаючи його «Натюрморту з перли-
ною і птахами». Додамо, що картина самого Чжао Цзі «Гібіскус і 
парчевий півень» і дотепер залишається взірцем стилю «і». Хоча 
жанрові пріоритети періоду Сун були на базі пейзажного живо-
пису та жанру «птахи – квіти», портретний живопис теж набув 
широкого розмаху, причому і серед «учених мужів» з їх «палацо-
вим живописом» і серед художників-простолюдинів.

Підйом «живопису вчених мужів» пов’язують з періодом прав-
ління династії Юань (1280–1368) та Мін (1368–1644). У змістово-
му плані представники цієї школи живопису найвище цінували в 
картині вираження «духу шляхетної людини» і «духу вченої лю-
дини», котра протистоїть правлячому класові, що пригнічує осві-
чених людей. У живописній техніці велика увага приділялася, 
як уже зазначалося раніше, проникненню каліграфії в живопис, 
особливо «законам туші», яка розрізнялась як «слабка», «густа» і 
«обвуглена». Саме в цей період остаточно сформувався «вільний 
стиль» («се і»), який мав на меті «вираження ідеї», «щиросерд-
ного настрою», швидким помахом безтурботного пензля, і який 
разом з іншим, «вишуканим стилем» («гун бі») остаточно офор-
мили модель традиційного китайського живопису.

Водночас з цим посилилася творча конкуренція двох доміну-
ючих у пейзажному живописі шкіл – «Північної» та «Південної», 
зароджувалися нові концепції, що стосувалися вдосконалення 
техніки малювання, закону «пензля і туші». Останній був осно-
вним творчим методом в епоху Тан і Сун; в період Юань він ви-
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ступав посередником у передачі радісних почуттів, а з приходом 
Мін «закон пензля і туші» став опонентом «естетичного сприй-
няття». Саме різний спосіб застосування закону «пензля і туші» 
спричинив появу двох мистецьких угруповань – Південної та 
Північної шкіл. Перша надавала перевагу «розфарбуванню» ма-
люнка тушшю; прикметною ознакою Північної школи був «засіб 
грубого начерку» – виписування контурів гір, гірських звивин, а 
потім ретушуванню форми.

Характерною ознакою цього періоду стала певна комерціаліза-
ція живопису. Продаж картин «учених мужів», хоча і вважався спра-
вою, негідною для шляхетної людини, але об’єктивно сприяв попу-
ляризації мистецтва, розвиткові живопису світського характеру.

Китайський національний живопис «го-хуа», пройшовши ба-
гатовіковий шлях розвитку, виробив свої унікальні особливості 
під впливом «внутрішньої» творчої конкуренції різних стилів і 
жанрів. Проте, починаючи з ХVІІ ст. він зазнає все сильнішого 
впливу західних концепцій мистецтва. Цей вплив пов’язується, 
насамперед, із місіонерською діяльністю італійського місіонера 
Лі Шан Ніна (1688–1770), який заснував новий стиль – «спіль-
на яшма Китаю і Заходу». Завдячуючи його діяльності китайські 
майстри пензля вперше познайомилися з такими поняттями, як 
«світловий промінь», «світлотінь», «почуття простору» та ін. 
Сприймаючи класичні основи західного живопису мистецтво 
«го-хуа» набувало нових вимірів. Водночас, через відхилення від 
звичайної естетичної моделі зображення, ці нововведення важко 
сприймалися творчою інтелігенцією. У подальшому протистоян-
ня «традиційного» (китайського) і «новаторського» (західного) 
набувало різних форм і проявів. Зокрема, в ХІХ ст. воно спричи-
нило виникнення двох напрямків національного китайського жи-
вопису – янчжоуського (Ван Ши Шень, Лі Чань, Хуан Чжень та 
ін.) та шанхайського (Жен І, У Чан Шо, Бан Цяо). Якщо «янчжо-
усці» сповідували принципи «академічного» живопису «пензля і 
туші», домагаючись, щоправда, більшої індивідуалізації стилю, 
то «шанхайці» брали за основу західні прийоми композиції і ко-
льору, залишаючись водночас вірними принципам китайського 
безконтурного малюнка. Певна річ, складний, неоднозначний 
процес взаємодії китайської і західної живописних традицій по-
требує окремого ґрунтовного висвітлення.

Підсумовуючи ж наш аналіз проблем становлення, розвитку й 
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особливостей китайського національного мистецтва слід наголо-
сити на такому:

1. Філософською підвалиною естетико-змістової сутності «го-
хуа», його духовним стимулом став чань-буддизм, який увібрав 
у себе головні принципи конфуціанського, даоського та буддист-
ського світосприйняття.

2. Найважливішим фактором розвитку і творчої життєвості 
«го-хуа» є, з одного боку, властиві китайській національній свідо-
мості тенденції до «продовження і розвитку», «наступності й пе-
реосмислення», а з іншого – безперервні пошуки простої, чіткої 
та лаконічної форми для вираження засобами живопису глибин-
ного змісту й емоційних переживань художника.

Найвище місце в ієрархії класичної китайської естетики по-
сідає доктрина віршованого задуму, яка базується на давній фі-
лософській ідеї «велике в малому» і яка використовує для цього 
глибоко вкорінений у свідомості китайців символізм і асоціатив-
но-алегоричну мову поезії й живопису.

3. Критична модель національного живопису в різні періоди 
його розвитку формувалася під впливом вироблених упродовж 
тисячоліть критеріїв «прекрасного», «довершеного», які зна-
ходили своє уреальнення в творчій конкуренції двох стильових 
різновидів «го-хуа»: «гун-бі» («старанний пензель», «вишуканий 
стиль») та «се і» («вільний стиль», «вираження ідеї»), а також у 
дотриманні головного закону «пензля і туші».

Естетичне кредо «ідея народжується раніше за пензель» зна-
йшло своє найголовніше втілення у стилі «се і», який і дотепер 
залишається мірилом живопису в традиційних жанрах «го-хуа» – 
«гори – води», «птахи – квіти» та «портретний живопис».

4. Квінтесенцією образотворчого мистецтва Китаю є пейзаж-
ний живопис («гори – води»), глибинний зміст якого розкрива-
ється через взаємодію найважливіших для традиційного способу 
мислення китайців начал: «ян» – світлого, активного принципу 
буття («гори») та «інь» – темного й пасивного («води»). Унікаль-
ною особливістю цього жанру є представлення неживих об’єктів 
як таких, що наділені життям та почуттями. Цей ефект досягається 
шляхом своєрідного типу зображувального простору, створеному 
школою «го-хуа», який ніби включає в нього самого автора.

Неоціненним внеском національного китайського живопису у 
світове мистецтво слід визнати його унікальний метод «пензля 
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і туші», який досяг своєї довершеності в живопису т. зв. «вче-
них мужів», продемонструвавши в шедеврах ХV–ХІХ ст. непере-
вершені зразки гармонійного поєднання «духу» (змісту) й форми 
«тушевих картин».
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УЯВЛЕННЯ ПРО ХРИСТИЯНСТВО У ПОЛЕМІЧНОМУ
ТВОРІ ІБН ТЕЙМІЙЇ «АЛ-ДЖАЎАБ АС-САХИХ» (XIV ст.)

Шестопалець Д. В.

Проблема взаєморозуміння між представниками різних
релігій є однією з найактуальніших у сьогоденні. Однак її
вирішення ще дуже далеке від оптимістичних прогнозів. У
першу чергу тому, що всі спроби діалогу ведуться на
поверхневому формальному або офіціальному рівні, мають
декларативний характер та не торкаються тих сутнісних
суперечностей та розбіжностей між релігіями, які були
закладені багато століть тому, однак і досі не втратили своєї
актуальної сили. Відсутність діалогу в сфері суперечностей, в
сфері, де пролягають справжні магістральні лінії конфлікту
призводить до зворотного результату – дискредитації самої ідеї
діалогу, його можливості.

Одним з кроків на шляху продуктивного діалогу ми
вважаємо аналіз образу «іншого» у свідомості представників
різних релігій. Найбільш актуальною у даному ракурсі нам
видається ситуація, що склалася між ісламом та християнством.
По-перше, це пов’язане зі швидким поширенням ісламу поза
межами Азії, у країнах, що традиційно сповідували
християнство. По-друге, і християнство і іслам є релігіями
універсалістського спрямування, з претензією на всесвітній
характер своєї місії. По-третє, в ідейній сфері іслам і
християнство не просто є приналежними до спільної,
авраамічної традиції – кожна з цих релігій претендує на
монопольне право володіння істинним її тлумаченням. Іслам в
силу багатьох причин, визначених історично, особливо активно
претендує на нівелювання християнства, асиміляцію його в
ісламській традиції. Головна причина – це необхідність пошуку
та ствердження свого місця в історії як більш пізнього вчення,
необхідність легітимації свого існування. Саме тому
антихристиянська полеміка, хоч і не є абсолютною домінантою
ісламу, однак імпліцитно включена у серцевину його
релігійного базису – Коран та Сунну.
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Проте образ християнства у свідомості мусульманина не міг
лишатися тільки на рівні загальних положень закладених
Кораном. Завоювання арабами Близького Сходу, Піренейського
півострова сприяли розширенню контактів та надходженню
нової інформації про християнство. І на першому етапі
безумовно важливу роль у цьому процесі відіграли християни,
що прийняли іслам; саме вони не тільки принесли
фактологічний матеріал для загальних коранічних тез, але й
раціональні методи полеміки, що ґрунтувалася на здобутках
античної філософської традиції. Не дивно, що перший
полемічний антихристиянський твір, який дійшов до нас
належить саме наверненому в іслам християнину, видатному
лікарю свого часу ‘Алі б. Раббану ат-Табарі (помер 242/856 р. )
[Khalife 1959]. Однак у подальшому розвитку полемічного
жанру, ІХ –Х століття, більшість антихристиянських творів було
написано представниками му‘тазілізму, раціоналістичної школи
мусульманського богослов’я, що була визнана єретицькою.
Представники цього напряму (ал-Імам Тарджуман (помер
246/860 р.), ан-Наші’ ал-’Акбар (ал-’Анбарі) (помер 293/906 р.),
’Абу ‘Іса Мухаммад б. Харун ал-Ўаррак (помер 297/910 р.)
надавали перевагу схоластичному або формально-логічному
аналізу християнських догматів, практично не звертаючись до
текстів (окрім пізніших авторів, таких як ‘Абд ал-Джаббар
(1021 р.)). Етап ХІ – ХІІ століття навпаки вирізняється творами,
що були присвячені суто аналізу священних текстів християн на
предмет суперечностей та невідповідностей (Ібн Хазм (помер
460/1068 р.), ал-Джуўайні (помер 478/1085 р.) , ал-Газалі ( помер
519/1125 р)).

Третій етап розвитку полемічного антихристиянського жанру
в період Середньовіччя (ХІІІ – ХІV ст.) ми з певною умовністю
назвемо історіографічним. Критика християнства проходила у
формі розбору або полемічних або просто присвячених
християнській історії чи догматиці творів авторів християн. До
цієї групи, окрім творів ал-Куртубі (помер 671/1273 р.) «І‘лам бі
ма фі дін ан-насара мін ал-фасад ўа ал-аўхам» та ал-Карафі
(684/1285 р. ) «ал-Аджўіба ал-фахіра», відноситься також твір
Ібн Теймійї «ал-Джаўаб ас-сахих лі ман баддаля дін ал-масіх».
Він є достатньо пізнім за часом свого написання (поч. ХІV ст.), а
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для арабської літературної традиції це є приводом, щоб
говорити про компіляторський характер твору. Однак, на нашу
думку, пізній час написання полемічного твору має ту перевагу,
що дозволяє у більш-менш комплексному, завершеному вигляді
побачити образ християнства у свідомості середньовічного
мусульманина. З іншого боку, важливою та цікавою є особа
самого Ібн Теймійї, дуже авторитетного та неординарного
богослова, одного з класиків ісламської думки Середньовіччя,
який значним чином вплинув на завершення формування ісламу
у його сучасному вигляді.

«Ал-Джаўаб ас-сахих» є найбільшим полемічним твором у
доробку Ібн Теймійї та, на нашу думку, найбільш
антихристиянським у арабській середньовічній літературі. Він
по суті завершує епоху розробки головних елементів критики
християнства в епоху Середньовіччя. Як пише дослідник
біографії та творчості цього видатного богослова Абу Захра,
«уже тільки цього твору достатньо, щоб записати Ібн Теймійю
серед найбільш вчених, старанних імамів та вічних мислителів»
زه�ة] ا�� 1958, 519]. З іншого боку, ‘Абд ал-Хасан ан-Надаўі
зазначає, що «ал-Джаўаб ас-сахих» більш ніж будь-який твір Ібн
Теймійї доводить широту його кругозору, різноманітність
досліджень та глибину ознайомлення з традицією інших релігій
ا���وي] 1953, 231].

Однак, не дивлячись на такі характеристики, дослідники не
приділяли твору достатньо уваги. Лише загальні зауваження
щодо «ал-Джаўаб ас-сахих» містяться в монографіях,
присвячених полемічній літературі, А. Боуамами [Bouamama
1988] та Е. Фрітша [Fritsch 1930].

Цікавою та найбільш докладною роботою по «ал-Джаўаб ас-
сахих» на даний час є монографія ‘Абд ар-Раді ал-Мухсіна
«Шлях «ахлю-с-сунна ўа ал-джама‘а» у відповіді християнам»
ا�����] 1992], в якій цей твір Ібн Теймійї береться як
методологічний зразок ісламської критики християнства. Однак
ця монографія, хоч і має риси науковості, все ж є релігійно
забарвленою та багато в чому суб’єктивною.

Достатньо важко об’єктивно визначити масштаби істинного
знайомства Ібн Теміййї з християнством. Джерельна база твору
достатньо широка, включає численні тексти Старого та Нового
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Заповіту, полемічні твори та твори християнських істориків
церкви. Деякі з них лише згадуються, а інші мають велике
значення як об’єкт критики чи джерело фактологічного,
ілюстративного матеріалу. З іншого боку, критика Ібн Теймійї
не виявляє глибокого розуміння полемістом догматів
християнства у їх цілісній системі, єдності, розуміння
християнської концепції авраамічної традиції та світової історії
взагалі. І таку ситуацію далеко не компенсує дуже детальний та
прискіпливий аналіз Ібн Теймійєю окремих питань, наведення
ним численних подробиць та аналогій.

З корпусу священних книг християн Ібн Теймійя найбільше
спирається на Старий Заповіт. Він наводить та коментує,
перетлумачує вірші з книг пророків Ісаї, Ієремії, Єзекіїля у
питаннях про відповідність християнських догматів священним
книгам, згадки про пророка Мухаммада та ветхозавітні
пророцтва про його прихід. Звичайно повна ідентифікація цих
цитат з оригінальним текстом, а також особливості екзегетичної
методології Ібн Теймійї вимагає окремого ретельного
дослідження.

Порівняно з текстами Старого Заповіту, цитати з Євангелія
займають у «ал-Джаўаб ас-сахих» достатньо мало місця.
Причини цього також важко назвати точно. Скоріш за все Ібн
Теймійя був знайомий з усіма Євангеліями лише
опосередковано, з усних джерел або творів інших полемістів.
Однак у тому ж листі Хасана б. Айуба, який Ібн Теймійя
наводить повністю, набір цитат з Євангелія набагато ширший,
різноманітніший. Тому можливі й інші мотиви.

По-перше, це може бути характерною рисою його
методології – брати лише ключові, на його думку, цитати, на які
християни спиралися при обґрунтуванні догматів. Такою є
цитата з Євангелія від Матфея (28:19) «Отже йдіть, навчіть всі
народи, хрестячи їх в ім’я Отця та Сина та Святого Духа», яку
він дуже ретельно аналізує, вважаючи, що саме вона є основою
догмату Трійці.

По-друге, Євангеліє як священна книга оцінюється Ібн
Теймійєю не дуже високо з ряду причин: «Що ж до Євангелія то
в ньому немає самостійного закону, не йде мова про
єдинобожжя, створення світу, історії пророків та їх народів, але
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у більшості посилання на Тору. Месія лише дозволив їм дещо
заборонене та наказав прощати та бути милосердними,
терплячими до мучителів та аскетичними у світі та навів
приклади цього». «Головне, чим Євангеліє відрізняється від
Тори – покращення моралі та аскетизм, але все це є і в Корані
набагато більш повно» [����� ا�� , V, 72] . Ібн Теймійя говорить,
що Євангелія не містять вирішення того, у чому люди
розходились, але тільки проповіді, заповіді, на противагу до
тори та Корану у яких міститься суд між людьми [����� ا�� , ІІ,
256].

Крім того, Ібн Теймійя наводить коротку характеристику
системі Євангелій, що в принципі відповідає християнському
баченню: їх чотири та розрізняються вони тим, що доповняю
одне інше [����� ,ا�� V, 432].

У категорію священних текстів можна віднести також таке
джерело як Символ віри («ал-’Амана ал-мукаддаса»).

Без сумніву, Ібн Теймійя розумів значення цього
«документу», бо наводить його двічі повністю [����� ,ا�� ІІІ, 478;
ІV, 409–410] та декілька разів цитує великими уривками.

На противагу до цитат з Євангелій, які були просто
неправильно витлумачені, Символ віри, за Ібн Теймійєю, був
укладений свідомо та напряму свідчить про політеїзм, «шірк»
християнства. Не зрозумілим, однак, лишається факт, чому Ібн
Теймійя вважає, Символ віри священним для всіх
християнських конфесій [ ����� ,ا�� І, 170–171].

Дуже важливе місце серед джерел «ал-Джаўаб ас-сахих»
займають твори авторів-християн.

По-перше, це лист Буліса ал-Антакі, єпископа Сайди, у якому
той намагається перетлумачити Коран на користь християн та
знайти в ньому підтвердження істинності їх релігії. Власне
головною метою «ал-Джаўаб ас-сахих» була відповідь на цей
лист та спростування усіх християнських тез, наведених у
ньому:

1) твердження християн, що Мухаммад був посланий не до
них, а до язичників-арабів;

2) твердження християн, що пророк Мухаммад прославляв їх
релігію, яку вони мають зараз;
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3) твердження християн, що пророцтва всіх пророків свідчать
на користь та підтвердження християнства;

4) про те, що догмати християнства відповідають розуму та
логіці;

5) твердження про те, що християнство є єдинобожжям,
тлумачення термінів іпостась та ін. ;

6) про те, що Христос приніс абсолютно досконалу релігію та
немає потреби у новому законі [ �����ا�� , І, 101–104].

Тобто цей лист став головним джерелом Ібн Теймійї для
визначення з одного боку, християнського бачення ісламу, а з
іншого – християнської апологетики власної догматичної
системи проти різних звинувачень з боку мусульман.

По-друге, історичний твір Євтихія (Са‘іда б. Батріка),
патріарха Олександрії «ат-Та’ріх ал-Маджму‘ ‘ала-т-тахкік ўа
ат-тасдик». Цей твір являє собою історію людства від Адама до
хіджри – початку мусульманської ери. Твір носить яскраво
виражений апологетичний характер на користь мелькітської
(православної) конфесії.

Ібн Теймійя вважає, що твір Са‘іда б. Батріка – найбільш
повне зібрання відомостей про християн, а її автор – найкращій,
хто писав про це [����� ,ا�� ІІІ, 179]. Автор «ал-Джаўаб ас-сахих»
не просто посилається на цю книгу – він наводить величезний
уривок про історію християнства, використовує її як джерело
фактичного матеріалу для критики. На думку Ібн Теймійї,
зафіксована у творі Са‘іда б. Батріка історія розколу церков
напряму свідчить про неістинність християнства у тому вигляді,
у якому воно підійшло до виникнення ісламу. Однак критика
Ібн Теймійї спрямована не лише проти «мелькитів», тобто
православних, яким був Са‘ід б. Батрік, але й проти несторіан та
яковітів. Більш того, Ібн Теймійя береться не тільки цитувати,
але й виправляти історичні «помилки» Са‘іда б. Батріка, тобто
ставиться критично до свого джерела та тих відомостей, що
воно містить.

Також у «ал-Джаўаб ас-сахих» згадується ще декілька творів
авторів-християн:

1) Твір «Сірр Бутрус» («Тайна Петра»). Під такою назвою
згадує його Ібн Теймійя та вказує, що Петро взяв його від
Христа безпосередньо та у ньому містяться таємниці усіх наук
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[����� ا�� , І, 358]. Ал-Мухсін вважає, що цей твір ніщо інше як
«Видіння Петра», який належить перу його учня Ікліміса або
Ікліміндуса (Кліментія) [�����ا 1992, 51]. Л. Шейхо згадує іншу
книгу, яку відносять до Петра, – «Кітаб ат-та‘алім ал-кадіс
Бутрус», що написана його учнем Іклімусом та розповідає про
все створене та те, що робили люди, а також те, що передав
Петру ас-сеййїд ал-Масіх про майбутнє [���� 1912, 61].

2) «Ал-Каўанін» ас-Саффа ’Абу ал-Фада’іл Маджида б. Абі
Саха Джурджи Ібн ‘Уссаля [����� ا�� , ІІ, 15] являє собою збірник
церковних законів, поширений у ХІІІ – ХІV столітті на
Близькому Сході.

Однак яким би не було коло християнських джерел Ібн
Теймійї цілком природо, що у своїй критиці він виходить з ідей,
закладених у Корані та Сунні, розвиваючи їх та збагачуючи
фактичним матеріалом.

Перш за все християни для Ібн Теймійї є «ад-даллін»
(ا������) – «ті, що заблукали» або «ті, що зійшли з правильного
шляху». Таке формулювання щодо християн міститься у сурі
«ал-Фатіха», аяті 7 ( ا������ � و ����� ا�����ب ���) [����� ,ا�� ІІІ, 164–
168].

Окрім такого загального твердження, Ібн Теймійя аналізує
причини помилковості християнства. При цьому він
виокремлює цілу систему, ланцюг, який призвів до викривлення
справжнього християнства.

Першою ланкою в ньому є те, що християни не взяли свою
релігію безпосередньо від ал-масіха Іси (Ісуса Христа); вона не
була переданою навіть через апостолів. На думку Ібн Теймійї,
він не встановлював більшість обрядів сучасного християнства ,
не залишив тлумачень окремим своїм словам, які викликають
сумніви та неясність [����� ا�� , ІІ, 87–88]. Так стосовно вірша в
Євангелії від Матфея (28:19), який він вважає базовим
аргументам для догмату Трійці, Ібн Теймійя пише: «О, якщо б
знати, що сам ал-масіх мав на увазі під словами Отець, Син та
Святий Дух, хоч би він і справді мав на увазі іпостасі» [ ����� ا��
ІV, 444]. Тому він вважає неправдою твердження, що християни
слідують своєму пророку [ ����� ,ا�� ІІ, 88].

Продовжуючи думку, Ібн Теймійя пише, що християни
спеціально взяли за основу важкі для тлумачення, неясні
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вислови у священних книгах, які тільки припускають
можливість висновків, подібним до тих, які зробили християни.
При цьому вони полишили інші, очевидні та ясні свідоцтва про
єдинобожжя [ ����� ,ا�� ІV, 452].

Причину того, чому саме ці місця взяли за основу християни
Ібн Теймійя бачить у свою чергу у декількох речах. Перше – це
бажання відгородитися, відмежуватися від іудаїзму та зробити
релігію на противагу йому. Для цього християни відмінили
деякі настанови – обрізання, заборону на свинину та ін. [����� ,ا��
ІІІ, 175 – 176]. Друге – це властива християнам схильність до
крайнощів, наслідком якої стало надмірне звеличення ал-масіха,
піднесення його до статусу Бога. Ібн Теймійя відносить
християн до «ал-галійя» (������ا), тобто «крайніх за
переконаннями», куди також, на його думку, відносяться шиїти
[����� ,ا�� ІІ, 315]. Теоретично Ібн Теймійя поділяє «ал-галійя» на
дві групи:

– тих, хто зробили незбагненне збагненним (тобто саме
поняття «незбагненного» ввели в обіг, давши йому
обґрунтування з текстів);

– тих, хто відкидає «очевидно збагненне», розумне та
наводить тільки «ал-хіссійят» (дані почуттів) та «ас-сам’ійят»
(певна усна традиція, чутки) [����� ,ا�� ІV, 394].

Тобто у цьому аспекті причиною помилковості християн для
Ібн Теймійї є їх особисті пристрасті. [����� ا�� , ІІІ, 178].

Серед інших причин помилковості усіх «ал-галія» (������ا), в
тому числі і християн, Ібн Теймійя також називає слідування
неправдивим свідоцтвам, а також відсутність верифікації
догматів через розум, на критерій відповідності йому. Так, у
християн немає нічого достовірно переданого, «ал-манкул» (за
мусульманським зразком) від пророків, а про раціональне («ал-
ма‘кул») вони говорять у неясних висловах та не можуть нічого
пояснити [����� ,ا�� ІІ, 316]. Далі – чудеса, які християни
вважають знаменнями, є насправді справами шайтанів, якими ті
збивали зі шляху ще язичників [����� ا�� , ІІ, 315]. До неправдивих
чудес Ібн Теймійя відносить явлення Христа апостолам після
смерті та воскресіння, видіння імператором Костянтином хреста
в небі [����� ,ا�� ІІ, 323], видіння апостола Павла, яке перетворило
його на християнина [ �����ا� � , ІІ, 324]. Ібн Теймійя порівнює ці
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свідоцтва з подібними в ісламі: про видіння на могилах святих
та ін. [����� ,ا�� ІІ, 318–319].

Наступні ланки у ланцюзі помилковості християнства
пов’язані з діяльністю «ал-акабір» (����ا�آ), або голів християн,
первосвящеників. Саме вони є авторами усіх настанов
християнства, джерелом усіх дій, що підпали під категорію «ат-
табділ» (ا������) – підміна, чи «таг’їр» (������ا) – зміна справжніх,
початкових норм. Про роль «ал-акабір» у християнстві навіть
наводиться хадіс, в якому пророк Мухаммад дає тлумачення на
аят 31 сури «Прощення» (�� ��� �� ������ �������� ������� ������): «А
також сказав пророк Аді б. ал-Хатиму, коли той почув як пророк
читає аят «Та узяли своїх священників та ченців господами собі
окрім Аллаха» та спитав його, чому християни поклоняються
священикам: «Тому, що вони дозволяють їм заборонене і ті
коряться» [����� ,ا�� ІІІ, 174].

До діяльності первосвящеників Ібн Теймійєю відноситься
також опора християнства на філософські концепції грецьких
язичницьких філософів, результатом чого стало перетворення
християнства на синтез єдинобожжя та язичництва. Аналізуючи
цю проблему, Ібн Теймійя згадує подорож апостола Павла в
Афіни, які були центром різних філософських шкіл. Ця
подорож, на його думку, значно вплинула на формування
Павлом християнства. За це Ібн Теймійя докоряє апостола: як
він міг взяти думки філософів-язичників та відвернутися від
пророків? Саме з язичництва, на думку Ібн Теймійї, були взяті
християнами іпостасі, молитва на схід (молитву сонцю вони
замінили молитвою у його напрямку), піст навесні (великий),
щоб поєднати релігію та природний цикл язичницьких обрядів
[����� ا�� , V, 22]. Зокрема Ібн Теймійя проводить паралелі у
філософському та богословському осмисленні терміну
«джаўхар» (сутність, основа), який використовується у
християнстві для характеристики єдиної основи Трійці [����� ,ا��
V , 50–56]. Внеском у критику християнства (адже християни
дуже цінують філософів та логиків [����� ا�� , V, 34]) Ібн Теймійя
вважає відповідно розвінчання неспроможності та
неправильності самої філософії, в тому числі ісламської, яка
спирається на античний спадок – Ібн Рушда, ал-Фарабі та ін.,
хоча вважає її кращою, досконалішою за грецьку.
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Достатньо дивними є бачення цієї проблеми, яке Ібн Теймійя
демонструє трохи нижче: він звинувачує християн у слабкості та
боягузтві, бо наче саме з цих причин вони поступилися
справжньою вірою язичникам, погоджувалися з їх думками та
корилися їм [����� ,V , ا�� 92].

Загальним висновком Ібн Теймійї є те, що спирання християн
на ідеї філософів свідчить про їх невігластво у Божому Законі та
у речах раціональних [ ����� ,ا�� V, 35]: у теперішній релігії
християн правда змішалася з помилкою таким чином, що вони
самі вже не здатні розрізнити їх, а справжня релігія месії Іси
була втрачена і відома нині тільки з Корану [ ����� ,ا�� ІІ, 118–
119].

Серед інших критичних зауважень, які характеризують
бачення християнства Ібн Теймійєю є його розбір концепції
первородного гріха та хресної смерті Ісуса Христа.

Ібн Теймійя повністю відкидає концепцію первородного
гріха та того, що гріх Адама лежить на всіх людях. Як аргумент
він наводить тезу, що батько Авраама (Ібрахіма) був невірним,
але Аллах не покарав за це Авраама (Ібрахіма). Відповідно Ібн
Теймійя відкидає догмат хресної смерті Спасителя за гріхи
людства [ ����� ,ا�� ІІ, 107–108].

Суть догмату про спокутування гріхів людства хресною
смертю, за Ібн Теймійєю, зводиться до того, що Бог
замаскувався до подоби людини, щоб обдурити диявола –
примусити взяти до пекла невинну душу і, таким чином,
використати це як аргумент проти нечестивих дій ібліса
(диявола). Можна сказати, що далі Ібн Теймійя критикує власне
саме це своє бачення концепції первородного гріха. Його
критика носить суто раціональний характер: він не цурається
абсурдних, а то й богохульних варіацій, виправдовуючи всіх –
іудеїв за розп’яття Ісуса, диявола за те, що він сподівався взяти
його душу, аби тільки спростувати християнські погляди.
Головне, на що в цьому наполягає Ібн Теймійя – те, що кожен
виконував свою роботу: ібліс брав до пекла душу та не міг
знати, що за нею ховається Бог. Іудеї ж розпинали його із
покірності закону, адже він не дав їм адекватного знамення.
Йдучи далі Ібн Теймійя питає для чого взагалі знадобилося
всемогутньому Богу це дійство із обманом диявола, не вже без
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цього він не міг приборкати його свавілля та захистити себе та
пророків?

Інший бік, яким характеризується раціональність критики
християнства – це сам метод аналізу, шлях логічних
контрадикторних суперечностей: він висуває тезу та антитезу,
намагаючись вичерпати можливі варіанти тлумачення догмату.
Так: «Те, що ібліс хотів забрати душу до пекла є або
справедливим або несправедливим. Якщо це справедливо то
ібліса нізащо лаяти. Якщо ж несправедливо, то чому Бог до
приходу месії не перешкоджав йому? Очевидно не тому, що не
міг, оскільки це приписування Богу неспроможності» [����� ,ا��
ІІІ, 342]. У Ібн Теймійї також виникає велика кількість
критичних зауважень: наприклад, про те, чи спокутав Христос
гріхи лише тих, хто був до нього, чи навіть тих, хто жив після
нього?

Концепція первородного гріха та його спокутування, за Ібн
Теймійєю, визначена впливом на християнство зороастризму та
його дуалізму, де вважається, що все зло відноситься лише до
диявола, а Бог не чинить покарання [ �����ا� �  , ІІІ, 356].

Подібні роздуми свідчать про очевидне ігнорування або
повне нерозуміння Ібн Теймійєю християнської концепції
розвитку історії людства та авраамічної традиції, а головне –
тези про свободу волі, яку було дано всім. Диявол виступає в
ісламській концепції як такий самий слуга Аллаха, як усі інші,
тільки вередливий та гордий, який захотів робити для Бога
чорну роботу, аби тільки за власним бажанням. Теза Ібн Теймійї
проста: якщо б Бог хотів покарати ібліса, то зробив би це і без
обману за допомогою хресної смерті месії [ ����� ,ا�� ІІ, 112].

Таким чином, на думку автора «ал-Джаўаб ас-сахих»,
християни неминуче приписують Богу неспроможність
абсолютно, за своїм бажанням, впливати на хід подій, а
відповідно і несправедливість у діях.

Далі Ібн Теймійя неодноразово звертається до цієї проблеми,
додаючи нові зауваження у тому ж ракурсі:

– він наголошує на неможливості того, щоб праведників
тримали в пеклі за гріх Адама, більш того тримали пророків та
посланників, цих найкращих з людей;
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– вчення про первородний гріх, на думку мусульманського
полеміста, не спирається на традицію, однак, навіть якщо б
християни передавали це від пророків, їх можна звинуватити у
брехні, оскільки Ібн Теймійя вважає, що Бог пробачив Адаму,
бо в християнських книгах немає вказівки на зворотне. А якщо
християни стверджуватимуть, що і вказівок на прощення немає,
то можна їм зазначити, що відсутність знання не є відсутність
прощення [����� ا�� , ІІ , 413-415];

– Ібн Теймійя ставить питання ще більш радикально: взагалі
який зв’язок між розп’яттям та спасінням? Аллах, якщо шайтан
був неправий, міг сам стримати або покарати його, що й робив
до часів приходу ал-масіха [����� ا�� , ІІ, 417].

Цікавими є роздуми Ібн Теймійї про співвідношення трьох
авраамічних релігій – іудаїзму, християнства та ісламу.

Перш за все Ібн Теймійя аналізує іудео-християнську
полеміку та суперечності. Він пише, що християни
перебільшили у звинуваченнях іудеїв, більш ніж ті на це
заслуговують [����� ,ا�� І, 110]. Автор «ал-Джаўаб ас-сахих» каже,
що іудеї звичайно невірні, бо не повірили у Ісу ал-Масіха, але
християни ще більш невірні , бо, в свою чергу, не повірили у
Мухаммада [����� ا�� , ІІІ, 430]. На думку Ібн Теймійї, невір’я
християн є набагато більшим, адже ал-масіх відмінив закон
Тори лише частково, а все інше підтвердив. Закон же, який
приніс Мухаммад, був повноцінним, новим універсальним
законом, подібним до закону Тори, хоча і більш досконалим.

У іудео-християнському протистоянні, таким чином, Ібн
Теймійя стає на сторону іудеїв, до міри виправдовуючи їх від
нападок християн. Зокрема, він каже, що відкидання іудеями
Трійці є їх плюсом, адже це зберегло їх від ще більшої
помилки [ ����� ,ا�� ІІІ, 468].

Виправдовує іудеїв Ібн Теймійя, хоча можливо тільки з
полемічною метою, й у іншому вже розглянутому нами епізоді –
розп’яття Ісуса Христа. На думку полеміста, якщо іудеї зробили
це з покірності Аллаху, як виконання закону, то вони
заслуговують лише на нагороду. У іншому випадку, якщо б
розп’яття було неправедним, чому Аллах не заважав їм? Це явно
суперечить поняттю справедливості Бога, яке в ісламі, і
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відповідно для Ібн Теймійї, є ледве не ключовим [����� ,ا�� ІІ,
114].

Йдучи далі в розборі антиіудейських закидів християн, Ібн
Теймійя аналізує аргументи зі Старого Заповіту (цитати з
пророків Ісая, Ієремія, Єзекіїль) та, навіть, Корану, де християни
знайшли численні аяти на свою користь проти іудеїв.
Викриваючи неправильність християнського підходу до
священних книг, Ібн Теймійя зазначає, що з точки зору ісламу
християни так само, як і іудеї заслуговують на ці епітети [��ا
�����, ІІІ, 83]. Зокрема Ібн Теймійя критикує християнське
тлумачення аяту: «Ти знайдеш найбільш ворожими до тих, хто
увірував іудеїв та язичників, а найбільш близькими за
любов’ю – тих, хто каже: «Ми – християни». Це тому, що у них
є священики та ченці, і вони не є пихатими» («ал-Ма’іда», 82).
Він говорить, що у цьому аяті християнам було надано перевагу
об’єктивно, за якості релігії, але мова не йде про возвеличення
християн чи їх спасіння. Більш того подальший контекст
говорить, що мова йде не про всіх християн, лише про окрему
групу тих, що зберегли істинну релігію месії [����� ,ІІІ , ا�� 107].

Звичайно чіткіше картина бачення Ібн Теймійєю
християнства проступає при співвідношенні ним усіх трьох
релігій авраамічної традиції. Їх полеміст класифікує за
основною інтенцією:

1. Іудаїзм як закон справедливості ا���ل») �����»);
2. Християнство як закон милості, милосердя ا����») �����»);
3. Іслам як релігія та закон, що поєднує переваги перших

двох – справедливість та милосердя (« ا و ا���ل ��������� »).
Відповідно іслам вважається ним вінцем розвитку

авраамічної традиції, кращім за всі попередні закони, більш
корисним та досконалим: «Християни – їх звичаї, обряди не
містять знання та розуму. А в іудеїв є розум та знання, а ось
обрядів немає» [ �����ا�� , ІІІ, 102]. Мусульмани виправили всі ці
недоліки – мають базовані на корисних знаннях обряди та добрі
справи.

Християнство, по Ібн Теймійї, немає у собі закону
справедливості, оскільки церковні закони регулюють лише
внутрішнє життя церкви, а закони, що даються правителями не є
божественними. З цього автор «ал-Джаўаб ас-сахих» робить
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висновок про загальну відсутність стримуючого фактора для
насильства, оскільки християнські принципи прощення
залишають не покараним злочинців. Ібн Теймійя наводить
інформацію, що через це навіть у християнських країнах люди
звертаються до мусульманського закону у питаннях крові та
спадку [����� ,V , ا�� 104].

Більш того Ібн Теймійя вважає закон справедливості більш
достойним, щоб бути віднесеним до Аллаха, ніж закон милості:
на його думку, наказувати робити добро та прощати може
кожен, а ось знати справедливість та суд між людьми – на це
здатні одиниці, тому це вірогідніше для Аллаха [����� ,ا�� V, 108].

Розвиваючи власне бачення християнства, мусульманський
полеміст пише, що наказ ал-масіха прощати тим, хто ображає –
це не обов’язок, бо тоді той, хто його полишає, має бути
покараний. Немає суперечності між обов’язком справедливості
та заохочення милосердя. За порушення першого карають, а за
виконання другого хвалять [ �����ا��  , V, 109].

Отже, в концепції Ібн Теймійї християнський закон, релігія є
лише доповненням до Тори, а мусульманський – універсальний
та повноцінний – включає і Тору, і Євангеліє [����� ,V , ا�� 119].

У сприйнятті християнства Ібн Теймійєю чималу роль
відіграє питання про універсальність місії ісламу та те, чи був
Мухаммад пророком до усіх релігійних спільнот та народів. У
виникненні цього питання, на нашу думку, провідну роль
відіграли історичні умови: Хрестові походи та зіткнення
цивілізацій, в наслідок чого ісламо-християнська полеміка
виходить за межі Близького Сходу на рівень між цивілізаційної
ідеологічної боротьби.

Проблема істинних масштабів пророцтва ісламу пов’язана з
намаганням християнських полемістів обмежити місію
Мухаммада лише арабськими язичницькими племенами
Аравійського півострову. Ібн Теймійя наводить історію з листа
Павла Антіохійського про єпископа Даміана, який ставив
питання про те, чому християни не прийняли Мухаммада. «І
вони сказали: [Ми не прийняли його] з багатьох причин. Із них
те, що ця Книга (Коран – Д.Ш.) – арабська і не нашою мовою
…Коли ми побачили це, то зрозуміли, що вона не до нас, але для
арабів-язичників. І нам не обов’язкове слідування йому, тому
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що до нас вже прийшли посланці до нього, які говорили на
наших мовах » [ ����� ,ا�� І, 120–122].

Перш за все Ібн Теймійя вдається до методологічного аналізу
цього уривку з листа. Він зазначає, що християни не
звертаються до питання про загальну істинність чи
неправдивість пророцької місії Мухаммада, але лише
намагаються довести, що сам пророк обмежив себе арабами. На
думку полеміста, питання про істинність пророка має
передувати питанню про масштаби його пророцтва. Стосовно ж
тверджень християн, він заявляє, що ті обирають одні аяти та
полишають більш очевидні інші, як вони зробили і з Торою та
Євангелієм [����� ,ا�� І, 124].

Після короткого вступу Ібн Теймійя звертається до
докладного аналізу цього питання через призму листа Павла
Антиохійського. Він пише, що автор листа на початку
притримується тези про обмеженість місії Магомета арабами,
яку він сам стверджував, а все інше було доповнене його
прибічниками. У кінці ж листа автор визнає, що Мухаммад
претендував на всесвітній характер своєї місії, але при цьому
обманював. Головний же висновок Ібн Теймійї – в будь якому
разі християни не відкидають його місії до арабів, тобто
часткову істинність пророка Мухаммада [����� ,ا�� І, 130].

Ібн Теймійя приводить також інші позиції християн щодо
пророка ісламу, зокрема бачення його як кари Божої , помсти
Божої за гріхи, подібне до нападу на Ізраїль царів Бахтансара та
Санхаріба і т. п. [����� ,ا�� І, 145–146].

Сам Ібн Теймійя спрямовує всі свої зусилля на доведення
всесвітнього характеру місії пророка Мухаммада: «І всім цим
мається на увазі, що він (Мухаммад) сам закликав людей усієї
землі до віру у нього. І він закликав «людей Писання» так само
як невірних» [ ����� ,ا�� І, 166].

Першим шляхом обстоювання цієї тези Ібн Теймійя обирає
історичні свідоцтва арабських авторів, які зафіксували
початковий період розвитку ісламу, а саме хід проповіді
Магомета у Мецці та Медині. Однак при всій тій великій масі
свідоцтв, які наводить Ібн Теймійя з «Сірат расул Аллах» Ібн
Ісхака та Ібн Хішама, «ал-Мунтазама» ал-Джаўзі, «Табакат» Ібн
Са‘да, головним залишається бажання автора розкрити та
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довести активні контакти пророка з християнами не тільки за
межами Мекки та Медини, але й за межами Аравійського
півострову.

Центральним є сюжет про делегацію християн Неджрану для
укладення мирного договору з новоствореною ісламською
державою, який наводиться у багатьох версіях з різних джерел. Мета
Ібн Теймійї – показати, що вже на цьому ранньому етапі Мухаммад
звертався до християн з проповіддю, закликом до ісламу, а в
полеміці він виступав лише як оборонець себе та своєї релігії. У
більшості версій арабських авторів християни першими провокують
смиренного пророка на дискусію, але коли він викликає їх на таку
полемічну дуель («ا����ه��») – вони не йдуть на неї, знаючи, що правда
не на їх боці [����� ا�� , І, 134–156].

Досить цікавим є уривок такої полемічної дуелі, яку Ібн
Теймійя цитує за тафсіром ат-Табарі [����� ,ا�� І, 196]. Пророк
демонструє поверхове розуміння догматів християнства, але
цікавий той метод, яким він користується – аналогічний
сократівській «маєвтиці», коли шляхом правильно поставлених
питань він приводить християн до розуміння абсурдності їх
поглядів. На наш погляд, ці свідоцтва мають пізнє походження,
оскільки очевидний вплив формально-логічних методів
античної філософської традиції.

Серед інших сюжетів звертання Мухаммада до християн
особливе місце займає історія першої хіджри, коли у 615 році
група мусульман емігрувала до Ефіопії, де правив негус-
християнин. Останній, коли почув суру «Марйам», одразу
визнав Магомета пророком та дуже гостинно прийняв
мусульман [����� ا�� , І, 167–170].

Арабські джерела також згадують посольства Магомета до
імператора Іраклія в Візантію та до єгипетського правителя ал-
Мукаўкіса. Однак ці посольства не мають підтвердження в
інших джерелах і тому вважаються такими, що були створені
пізнішою традицією.

Традиційно мусульмани повністю відкидають можливість
впливу на створення ісламу християнських елементів Мекки та
Медини. Проти можливості запозичення із християнства,
плагіату, звинувачення в якому часто звучали з боку християн
Ібн Теймійя наводить такі аргументи:
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– пророк був неписьменний;
– пророк практично не полишав Мекку;
– розповіді Корану не співпадають багато у чому з біблейськими
та євангельськими оповідями.

Все це, на думку полеміста, свідчить про те, що Мухаммад не
взяв релігію безпосередньо у християн, не запозичив її штучно
створивши іслам [����� ,ا�� ІІ, 78].

Є чимало оповідей на тему делегації християн до Мухаммада
в Мекку та Медину, однак більшість з них безумовно пізніші
підробки. Для нас важливий той факт, що Ібн Теймійя справді
впевнено доводить на історичних матеріалах, що вже на
завершальному етапі свого пророцького шляху Мухаммад
виводить іслам на рівень світової доктрини, розриваючи зв’язок
з сучасними йому іудаїзмом та християнством, претендуючи на
істинність його власної інтерпретації авраамічного спадку.
Таким чином іслам стає альтернативною системою, у якій було
закладено великий потенціал до майбутнього універсалізму.

Окрім наведення історичних аргументів універсальності
послання ісламу, Ібн Теймійя використовує і раціональні докази
того, що «арабізм» Мухаммада не є показником обмеженості
його послання. Зокрема він аналізує питання мови пророцтва.
Ібн Теймійя визнає, що мова є дуже важливою, оскільки
забезпечує зв’язок із народом, саме тому вона має бути єдиною,
але це не говорить про те, що пророк посланий тільки до народу,
мовою якого говорить [����� ا�� , VІ, 56].

Метою Ібн Теймійї є довести, що арабськомовний характер
місії Мухаммада не може зашкодити його універсальності,
тобто мова не є бар’єром. Ібн Теймійя наводить приклади
швидкого оволодіння сподвижниками пророка іншими мовами
та їх послання Мухаммадом у 7 році хіджри (629 р.) до різних
правителів. Відповідно до цього полеміст проводить паралелі з
християнством: сам Христос обмежував свою місію іудеями:
«Мене було послано тільки до синів Ізраїлю» [����� ,ا�� І, 381], а
вже потім посилав апостолів з поступовим розширенням
масштабів його місії – від іудеїв до всього світу [����� ا�� , І, 383].

На думку Ібн Теймійї, те, що автор листа, на який є
відповіддю «ал-Джаўаб ас-сахих», якимось чином ознайомленні
з арабською мовою, спростовує християнський аргумент про
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іншу мову як привід неприйняття ісламу [����� ,ا�� ІІ, 67]. Тобто
мовою можна оволодіти, тим більше, якщо цього вимагає
виконання волі Аллаха. З іншого боку розуміння кожного аяту
Корана не є обов’язком мусульманина. Його обов’язок – знати,
що наказав йому Аллах робити, а що заборонив. Це можливе
усім народам і без розуміння арабської [����� ,ا�� ІІ , 103–105].

Мовний бар’єр також не може бути важливим для християн,
оскільки вони змогли перекласти книги з давніх мов, написали
Євангеліє мовою, що не була справжньою мовою месії [����� ,ا��
ІІ, 102].

Такими є ті найбільш загальні аспекти, які характеризують
бачення Ібн Теймійєю християнства. Для нього воно навіть у
своєму істинному, «невикривленому» початковому вигляді не є
повноцінною релігією – лише доповненням до попереднього
закону Тори. А те християнство, яке було створене в результаті
діяльності спочатку ап. Павла, а потім отців церкви Ібн Теймійя
вважає повністю неістинним, синкретичним поєднанням
язичництва, філософії та єдинобожжя іудаїзму. Саме
спотворення та втрата справжнього християнства викликали
необхідність нової універсальної релігії, пророцтва, яке б
вирішило усі суперечки стосовно догматів та традиції. Такою
релігією став іслам, який був адресований не тільки
язичницьким племенам арабів Аравійського півострову, але й
усьому людству, тобто має універсальний характер, є логічним
та досконалим завершенням авраамічної традиції.

Окрім розглянутих вище тем Ібн Теймійя торкається у «ал-
Джаўаб ас-сахих» ще багатьох, більш конкретних аспектів
християнства – догматичної системи, Трійці, Боговтілення,
особливостей зберігання та передачі священних книг, що є
перспективним напрямком роботи у дослідженні ісламо-
християнського діалогу в період Середньовіччя та його впливу
на сьогодення.
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вимоги
до структури наукової публікації

відповідно до Постанови вАК України 
від 15.01.2003 р. № 7–05/1

Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
6. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.
7. Нумерація посилань повинна бути наскрізною, через всю 

статтю, арабськими цифрами (1, 2, 3 і т. д.).
У разі невиконання цих умов статті не будуть прийняті до 

публікації.
Посилання в тексті статті і список використаної літератури 

оформлюються відповідно до вимог журналу «Східний світ».
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